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          Pimpinan Redaksi,

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pesan saya satu, jangan enggan menulis hal-hal positif, karena sejarah akan mengabadikan nama 
kalian melalui tulisan. Salam literasi!

Seluruh crew Redaksi JEMARI mengucapkan terima kasih atas partisipasi sahabat pena yang telah 
mengirimkan karyanya. Semoga karya jurnalistik yang kami sajikan ini bermanfaat dan memberikan 
semangat positif. Berikutnya, kritik dan saran yang membangun sangat kami tunggu. Jangan lupa 
mengunjungi laman  Jemari secara online di https://majalah.smarifda.sch.id.

Edisi keenam ini tema ZONASI. Seperti yang kita alami pada tahun 2019 lalu, penerimaan peserta 
didik dilakukan menggunakan zonasi, yakni memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah. Hal ini 
menjadi pro dan kontra bagi semua kalangan, khususnya siswa yang menuju bangku SMA. Sekolah kita, SMA 
Maarif NU Pandaan pun merasakan dampak dari sistem zonasi. Berdampak positif atau negatif? Pasti dua-
duanya ada. Akan tetapi, kita harus memafaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kapabilitas dan 
kreativitas kita tanpa ada diskriminasi. Bersama kita bisa!

Jemari secara umum menjadi wadah bagi seluruh warga SMARIFDA (siswa, guru, maupun tenaga 
kependidikan) menyalurkan bakat atau hobi menulis. Bukan hanya berita lho ya, tetapi juga karya sastra/seni 
seperti puisi, cerpen, komik, dan lain sebagainya. Secara khusus, melatih dan memberikan pengalaman 
kepada semua anggota/ crew JEMARI dalam bidang jurnalistik.

Alhamdulillah, selama hampir setengah windu, JEMARI telah konsisten menerbitkan majalah dua 
edisi per tahun pelajaran. Kini, JEMARI sudah memasuki Edisi 6!!! :D Ada yang masih belum tahu apa itu 
Jemari? Jemari adalah majalah sekolah SMA Maarif NU Pandaan yang menjadi salah satu media informasi 
bagi seluruh warga sekolah. Majalah JEMARI berisi informasi-informasi kegiatan sekolah, informasi umum, 
pengetahuan, dan sastra. 

Salam literasi Sahabat Pena JEMARI...
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

                 Nurul Fauziah Asal, S.Pd.
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Secangkir Secangkir Secangkir 

Kopi Pagi Kopi Pagi Kopi Pagi 
Membuka semangat hari ini, 

salam hangat dari REDAKSI JEMARI...



Windi Oktaviola 
Sarandani
XI IPS 2

Fotografer
 “Tetaplah menjadi satu. 

Jangan sampai ingin 
terpecah, gapai angan dan 

citamu menuju masa 
depan yang cerah. 

Ig: @windioktaviola

Afroh Majidah
X-Mipa 5
Reporter

“Hargai selagi ada”.

 Ig: @_aafropics

XI IPS 3
Reporter

Dea Vita Febrianti

 “Merendahlah hingga tak 
ada satu pun yang bisa 

merendahkanmu”.

Ig: @deavita3061

XI IPS 2

“Jalani apa yang kamu 
inginkan sekarang”.

Fotografer

Ig: @khalimahazzah

Siti Khalimatus 
Azzahro

Reporter
“Always believe that 

something wonderful is 
about to happen”.

ig: @elzaznrka_

XI-Mipa 4
Elza Zanuarika K

Ig: @hrahayu_

XI IPS 3
Reporter

“Siapa pun bisa menjadi 
apa pun”

Hepy Rahayu

“Kalau di rumahmu ada 
sobekan kalender 

dijadikan alas lemari 
baju, berarti kita masih 

sanak famili”.

Reporter
XI IPS 5

Ilna Junia Lestari

Ig: @ina_ina | Twitter: 
@ilnajunia

Ig: @dinan.div16 | 
Wattpad: divadinanti

“Jika telanjur melangkah, 
jangan putus asa, atau 
perjalananmu akan sia-

sia”.

Reporter

Diva Dinanti
XI MIPA 5 

XI IPS 3
Nabilla Cahyani Putri

Fotografer
“Jika ada yang 

merendahkanmu, jangan 
dimasukkan ke hati. 
Anggap saja untuk 

motivasi dirimu untuk ke 
depannya”.

Ig:  @nabilla_cahyani | 
Fb : Nabilla Cahyani 

Putri

Ig : @isma5196

Fotografer
“Bekerja keras dan 

bersikap baiklah, hal luar 
biasa akan terjadi”.

XI IPS 2
Isma Istianah

XI-Ips 4
Nandini Tirta M.P.H.

“Waktumu terbatas, 
jangan habiskan dengan 
mengurusi hidup orang”.

Ig: @diniiputriiiii_ | Fb: 
nandinidini

Fotografer

Ig: @nurulasal |Blog: 
Dunia Literasi Asal 
|Fb&Youtube: Nurul 

Fauziah Asal

“Tidak ada yang tidak 
mungkin jika kita mau 

berusaha. Man jadda wa 
jada!”

Pimpinan Redaksi (Guru 
Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Daerah)

Nurul Fauziah Asal, 
S.Pd.
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Windy Agustin
XI IPS 3

Editor
 “Takut gagal bukan 
alasan untuk tidak 
mencoba sesuatu”.

Ig: @windiia___

Muhammad Muhyiddin
 XI MIPA 5

Ilustrator
“Berubah agar orang-
orang menyukaimu, 

jadilah diri sendiri, dan 
orang yang tepat akan 

menyayangimu”.

Ig: @ichiro.ryuu

Naviatus Sakilah
XI MIPA 5
Ilustrator

“Yang lebih hebat dari 
kamu itu banyak. Buatlah 

sesuatu yang berbeda, 
yang tidak biasa”.

Ig: @napiyol

Tantia Puspita Sari
XI IPS 2

Editor
“Laparlah karena ilmu, 

bukan lapar karena 
harta─karena tanpa ilmu 

apa adakah harta?”

Ig: @tantiaaps_ |Twitter: 
@Puspitatantia1 

|Wattpad:@tantiasari

Putri Amalia Firdausi
X MIPA 2
Ilustrator

“Jadilah diri sendiri”.

Ig: @rylia_fidasi067

Putri Nur Afifah
XI MIPA 3
Reporter

“Hal di dunia ini bisa kita 
dapatkan asal kita mau 

berusaha”.

Ig: @ _putriafifa

Sa'dia Nurul Hidayati 
M.

XI IPS 4
Reporter

“Jangan pernah 
menganggap remeh 

sesuatu, karena kamu 
tidak tahu apa yang akan 
terjadi di masa depan”.

Ig: @litamaulita_87

Dewi Ummayda Zahro
Kelas: XI IPS 2
Posisi: Editor

Motto: “Hidup jangan 
dibikin susah. Jalani, 

nikmati, dan syukuri”.
Medsos:

Ig: @ummaydzhr_ 

Kiki Amalia
XI IPS 3
 Reporter

“Seseorang yang berani 
membuang satu jam 

waktunya tidak 
mengetahui nilai dari 

kehidupan”.

Ig: @_amaalia33 
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 Perubahan tidak selalu menjadi yang terbaik, 

namun perubahan membawa kita memberikan ruang 

untuk menjadi berbeda. Proses adalah hal alami. 

Perantara merupakan pemicu nyata. Dalam hal ini 

perantara antara kami adalah perpustakaan dan pemicu 

adalah buku. Perpustakaan melalui banyak proses untuk 

menjadi perantara diantara keinginan, kesenangan, 

kebosanan, maupun ketidaksukaan. Banyak hal yang 

perlu kita dalami sekalipun itu hal yang paling kita benci. 

Apa yang ada dalam benak kalian ketika kalian harus 

bertemu denganya “buku”?. Bagaimanapun dalam hidup 

ini kalian tidak bisa menghindar maupun menghapus 

mereka (buku). Beberapa manusia mengatakan bahwa 

buku merupakan suatu hal yang menyenangkan dan 

memberikan efek positif dalam diri mereka tetapi menjadi 

sebaliknya bagi mereka yang tidak bisa menerima. 

  Kalian tahu, dalam hidup ini perantara dan 

pemicu dalam diri kalian bukanlah hal asing. Seperti 

cinta, perantaranya memiliki pasangan dan 

pemicunya adalah perasaan. Seperti halnya buku 

dan pecintanya, hanya saja kalian tidak cukup 

banyak menghabiskan waktu denganya, tidak 

memberikan ruang yang cukup untuk mereka 

(buku). 3 bulan itu sebagai pemicu untuk kalian, 

menerima dan menghabiskan waktu dengan mereka 

dan tak lain perantaranya adalah perpustakaan. 

Perpustakaan selalu memberikan ruang dan 

waktu untuk kalian. Ketika kalian memikirkan 

ulang, bukan hanya perpustakaan perantara kalian, 

tetapi banyak sekali.Apalagi kita hidup sekarang di 

era milenial. Cukuplah berbangga hati kepada 

mereka atas kecintaannya, kesukaannya, dan 

Reward

kesenangannya sekalipun karena menghabiskan banyak 

waktu dengan mereka (buku). Kembali pada perantara 

adalah perpustakaan dengan sejuta isinya dan pemicu 

dengan sejuta cerita dan apresiasi. 

Selamat sudah menjadi perantara dan pemicu 

kami (Perpustakaan Al-Hikmah). Tetap jadi 'pemicu' dan 

'perantara' kami untuk ke depannya, dan ciptakan pemicu-

pemicu lainnya. Kalian pantas mendapatkan apresiasi,  

Ibu Guru Khoirun Nisa', S.Pd dan anak-anakku yang 

hebat: Amasha Pramasta Kirana, Awalia Nabilah, Alfredo 

Adam Sanjaya, Arinda Lestari, Ayunda Fitriyatus 

Sholicha, Cica Dwi Marcellia, Ratna Puspita Sari, dan 

Seftia Rahmawati.

Jika kamu hanya membaca buku yang orang lain baca, 

kamu hanya bisa memikirkan apa yang orang lain 

fikirkan 

- Norwegian Wood –

PERANTARA DAN PEMICUPERANTARA DAN PEMICUPERANTARA DAN PEMICU
(User of The Month of Al-Hikmah Library)

(Intani R. Nisak, S.IP)
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 Pada tanggal 28 Oktober 2019, tim Gerakan 
Literasi Sekolah (GLS) mengumumkan juara I, II, 
dan III Duta Baca GLS SMARIFDA. Acara ini 
diselenggarakan tepat pada peringatan hari sumpah 
pemuda. Semua siswa berkumpul di lapangan 
gedung putih SMARIFDA menggunakan baju batik. 
Dalam pengumuman tersebut, Bu Anita Wahyu P., 
S.Sos, tim GLS dan Bapak Suhadi, S.Pd. kepala 
SMARIFDA, memberikan penghargaan kepada 3 
siswa, yaitu: Cica Dwi dari kelas XI MIPA 4 (Juara I), 
Irtiyah dari kelas X MIPA 3 (Juara II), dan Alyca 
Firda dari kelas X MIPA 2 (Juara III). Ketiga siswa 
tersebut telah membaca buku paling banyak di antara 
semua siswa kelas X dan XI selama triwulan I, yaitu 
mulai bulan Agustus-Oktober. Semua pemenang 
mendapatkan sertifikat dan novel dari tim GLS. 
Acara ini dilaksanakan dengan tujuan menambah 

Reward

semangat siswa SMARIFDA untuk meningkatkan 
bacaannya. 

Menarik sekali untuk tahun kedua program 
GLS kali ini, juara I telah membaca dan me-resume 
20 buku. Wow… hebat ya! Kalian tidak boleh kalah 
dong! Kalian yang belum menjadi juara? Jangan 
lupa perbanyak bacaan dan isi jurnal baca kalian 
dengan lengkap. Setiap 
selesai membaca satu 
buku, buatlah resume 
di kolom yang telah 
d i s e d i a k a n . 
Salam Literasi!
By: NF_Asal

Jawara Duta Baca SMARIFDAJawara Duta Baca SMARIFDAJawara Duta Baca SMARIFDA
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Alhamdulillah, pelaksanaan kegiatan Masa 
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA 
Maarif NU Pandaan TP. 2019/2020 telah berjalan 
lancar. Sejumlah 360 peserta didik baru mengikuti 
acara MPLS selama 5 hari yang dimulai sejak tanggal 
15 s.d. 19 Juli 2019. Kegiatan ini ditujukan sebagai 
sarana beradaptasi bagi para peserta didik baru 
dengan lingkungan, budaya, serta berbagai program 
yang dihadirkan di SMA Maarif NU Pandaan. 
Bertindak sebagai penanggung jawab yaitu Bidang 
Kesiswaan.

Acara MPLS di SMA Maarif NU Pandaan 
diawali dengan PRA PLS yang dilaksanakan pada 
hari Senin, 15 Juli 2019. Pada hari tersebut, seluruh 
peserta didik baru yang sudah terbagi dalam 10 kelas 
mulai dari kelas A-J mengikuti serangkaian kegiatan 
yaitu apel pagi, upacara pembukaan MPLS yang 

What's On Smarifda

didampingi oleh petugas Osis SMA Maarif NU 
Pandaan, pengenalan dewan guru, serta pengarahan 
tata tertib sekolah, 

Pada hari Senin sampai Kamis, Materi 
Pendidikan Karkater, Materi Etika dan Tata Krama, 
Shalat Dhuhur Berjamaah, dan pengenalan 
lingkungan sekolah yang didampingi guru dan OSIS. 
Berikutnya, hari Jumat 19 Juli 2019, kegiatan MPLS 
dilanjutkan pada kegiatan LBB di lapangan yang 
bertempat di Jabon, Pandaan.

Pada hari ke enam (Sabtu, 20 Juli 2019), 
rangkaian menu acara MPLS yang dihadirkan adlah 
jalan santai dan pentas seni sekaligus menutup 
serangkaian MPLS. 

By: Elza Z.

n Lingkula na gne ag nn  Se eP k oas laa hM   (May Pn Lki Ss )A  
SMA Maarif NU Pandaan SMA Maarif NU Pandaan SMA Maarif NU Pandaan 

T A H U N 2 0 1 9T A H U N 2 0 1 9T A H U N 2 0 1 9
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What's On Smarifda

Ajang Unjuk Bakat Siswa Bertalenta

Pentas seni adalah kegiatan yang ditujukan untuk 
menampilkan berbagai aksi dari siswa/siswi di sekolah. 
Selain menggali potensi siswa, pensi juga menampilkan 
kreasi siswa yang tergabung dalam ekstrakulikuler dan 
LPK sehingga dapat menjadi sarana promosi sekolah, 
khususnya ekstrakulikuler dan LPK. 

Pensi yang 
d i a d a k a n  p a d a 
tanggal 20 Juli 2019 
in i  be r lokas i  d i 
lapangan gedung 
putih SMA Maarif 
NU Pandaan. Bu Ely 
Jayaningrum, S.S. 

sebagai ketua pelaksana pensi ini mengatakan bahwa 
acara ini melibatkan 20 ekstrakulikuler, 12 LPK, seluruh 
dewan guru, seluruh siswa, dan beberapa alumni  SMA 
Maarif NU Pandaan.

Devani XI MIPA 1 adalah salah satu siswa yang 
partisipasi di dalam pensi, yakni perwakilan seni tari. 
“Butuh waktu 2 bulan 
untuk mempersiapkan 
p e n a m p i l a n n y a . 
P e r s i a p a n  y a n g 
dilakukan mulai dari 
kostum, make up, 
latihan, dll . Ada 16 
orang atau anggota . 
Tak ada kesulitan saat 
mengisi pensi karena 
waktu yang cukup lama untuk latihan. Koordinasi antara 
anggota dengan pelatih juga sangat baik. Temanya pun 
bebas karena tujuannya untuk mempromosikan seni tari 
dan ekskul lainnya kepada peserta didik baru maupun 
semua warga sekolah.” ungkapnya. 

Bukan  hanya 
siswa ekstra dan LPK, 
siswa baru pun diberi 
k e s e m p a t a n  u n t u k 
m e n u n j u k k a n 
kebolehannya. Melalui 
acara pensi ini, siswa 
SMARIFDA membuktikan bahwa mereka tak hanya 
pandai dalam bidang akademik, tetapi juga bertalenta 
dalam bidang nonakademik. Selain itu, peserta didik baru 
juga diberi kesempatan menunjukkan bakatnya.

Eits, ada satu lagi. Dalam pensi kali ini juga 
diumumkan pemenang lomba menulis cerpen dan puisi 
oleh tim GLS. Lomba tersebut diadakan pada akhir tahun 
ajaran 2018/2019. Dari 27 naskah cerpen dan puisi yang 
masuk, diambil masing-masing juara I, II, dan III. Juara I 
menulis cerpen diraih oleh Aisyah Dhiya' Purwanti (XII 
MIPA 3), Juara II-Gita Ramadhani W.S. (XII MIPA 4), 
dan Juara III-Raihan Atila Syah (XI MIPA 1).  Sedangkan 
juara I menulis puisi diraih oleh Dwi Novitasari (XII 
MIPA 5), Juara II-Lailatul Husna (XII MIPA 2), dan juara 
III-Tantia Puspita Sari (XI IPS 2).

By: Jemari Crew
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Upacara bendera yang rutin dilaksanakan 
setiap hari Senin ini berbeda dari biasanya. Pasalnya, 
pembina upacara tanggal 5 Agustus 2019 kali ini 
adalah seorang polisi wanita, yakni Ibu Aiptu 
Agustina atau yang sering disapa “Bunda”. Beliau 
adalah anggota Satbinmas Polres Pasuruan yang 
beberapa waktu lalu ke sekolah kita untuk 
memberikan materi Kesadaran Berbangsa dan 
Bernegara saat MPLS. 

Dalam amanat Pembina upacara, beliau 
menyampaikan beberapa hal yang sangat krusial dan 
perlu perhatian khusus bagi para peserta didik. 
Semua warga khususnya peserta didik SMA Maarif 
NU Pandaan diajak untuk melakukan 3 hal, yakni 
STOP BULLYING, STOP NARKOBA, PRESTASI 
YES! Tentunya, hal tersebut diawali dari memilih 
teman yang baik dan usaha dari diri sendiri.

What's On Smarifda

“Pertahankan kedisiplinan yang sudah 
tertanam saat ini. SMA Maarif NU Pandaan menjadi 
barometer dan contoh bagi SMA lainnya di 
Kabupaten Pasuruan, khususnya Pandaan,” Pesan 
beliau kepada seluruh peserta didik SMARIFDA.

By: NF_Asal

Upacara Bendera bersama
Polwan, Aiptu AgustinaPolwan, Aiptu AgustinaPolwan, Aiptu Agustina
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What's On Smarifda

Menghadapi era revolusi industri 4.0, para 
guru di seluruh Indonesia gencar mengikuti VCT. 
Apa itu? VCT atau Virtual Coordianotr Training 
merupakan sebuah program yang diselenggarakan 
oleh SEAMEO, Organisasi Kementerian Pendidikan 
Se-Asia Tenggara. Program ini bersifat daring 
(online) dengan model konferensi video (vicon) 
melalui platform webex. Tujuan 
kegiatan ini untuk meningkatkan 
kapasi tas  pembuat  kebi jakan, 
p e n d i d i k ,  p r a k t i s i ,  p e n e l i t i , 
administrator sekolah, dosen, guru, 
dan siswa negara-negara Asia 
Tenggara.

Jalannya kegiatan didampingi 
oleh beberapa instruktur, salah satu 
instruktur nasional VCT ini adalah 
Bapak Nafsur Rokhman, A.Md. (guru 
TIK SMA Maarif NU Pandaan). 
Berawal dari beliau, beberapa guru di 
SMARIFDA juga mengikuti kegiatan 
yang sama. Tahun ini, beberapa guru 
yang menjadi peserta VCT antara lain Ibu Arini 
Hidayatai, S.Pd. (guru Fisika), Ibu Bunga Widya 
Larashati, S.Pd. (guru SBK), Ibu Nurul Fauziah Asal, 
S.Pd. (guru Bahasa Daerah), Ibu Eni Susanti, S.Pd. 
(guru Sejarah), dan Ibu Tanti Ayuk Zunita, S.Pd. 

(guru Ekonomi). 
Bapak/ibu guru bukan hanya 

berlima, tetapi bersama dewan guru 
maupun tenaga kependidikan dari 
berbagai sekolah yang juga mengikuti 
VCT Batch 5 Zona 3 di Jawa Timur. Ada 
beberapa tugas yang dewan guru harus 
lakukan, yaitu menjadi presenter 
(menyajikan materi), menjadi host, 
menjadi peserta (mengikuti materi dari 
narasumber lain) dengan tahap-tahap 

yang sudah ditentukan. Namun, sebelumnya, 
bapak/ibu guru peserta VCT Pasuruan berinisiatif 
untuk latihan bersama terlebih dahulu secara offline 
pada 6 Agustus 2019 di SMAN 1 Pasuruan. 
Pesertanya mulai dari guru muda hingga yang sudah 
tua, semua semangat untuk belajar dan mengikuti 
perkembangan zaman.

Program VCT ini memberikan banyak 
manfaat bagi dewan guru. Selain menambah relasi di 
bidang pendidikan, juga menambah wawasan di 
bidang selain yang diajarkan, seperti materi dari guru 
SMK tentang per-sepeda motor-an. Materi tersebut 
bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 
Selain itu, seluruh peserta diwajibkan membuat flyer 
m e n g g u n a k a n  a p l i k a s i  C a n v a  a t a u 
https://www.postermywall.com. Dengan demikian, 
guru juga belajar membuat pembelajaran yang lebih 
menarik.

By: NF_Asal

Pengembangan Kapasitas Guru Bergaya Kekinian,

Guru SMARIFDA Ikuti  Jawa TimurVCT Batch 5 Zona 3
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Idul AdhaIdul AdhaIdul Adha
11 Agustus 2019 menjadi momen bagi siswa 

SMA Maarif NU Pandaan untuk merayakan Idul 
Adha melalui penyembelihan hewan kurban. Acara 
ini diselenggarakan di gedung putih SMARIFDA. 
Siswa diwakili oleh anggota OSIS serta Bapak/Ibu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ikut serta 

d a l a m  p r o s e s i  p e n y e m b e l i h a n  h i n g g a 
pembagiannya. Dua ekor sapi dan seekor kambing 
yang telah disembelih merupakan iuran dari seluruh 
warga sekolah. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan 
kepada seluruh warga sekolah untuk mengurbankan 
sedikit harta yang dimiliki untuk dibagikan kepada 
orang lain. Selain itu, siswa juga belajar tata cara 

m e n y e m b e l i h  h e w a n  k u r b a n  h i n g g a 
pemotongannya. 

Kumandang takbir, tahlil, dan tahmid 
mengiringi prosesi penyembelihan. Selanjutnya, 
hewan dipotong dan dibagikan kepada warga 
sekitar. Antusiasme siswa menunjukkan bahwa 
mereka ingin menjadi generasi yang tidak 
hanya pandai, tapi juga bertaqwa kepada Allah 
swt. Salah satunya dengan melaksanakan 
kurban.
By: NF_Asal

Antusiasme Siswa

Idul AdhaIdul AdhaIdul Adha
dalam Perayaan

What's On Smarifda
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Para calon anggota OSIS dan KIR periode 
2019 /2020  me laksanakan  La t ihan  Dasa r 
Kepemimpinan Siswa (LDKS) pada tanggal 7-8 
September 2019. Sejumlah 18 anggota OSIS dan 34 
anggota KIR berkumpul di Griya Sakinah, Pandaan. 
Mereka adalah siswa/siswi terpilih yang lolos tes di 
antara puluhan hingga ratusan pendaftar lainnya. 
Tentu, para siswa terpilih ini harus dibekali wawasan 
dan pengalaman khusus untuk membentuk karakter 
mandiri, berkomitmen tinggi, bertanggung jawab, 
dan berakhlak baik. Salah satunya, melalui LDKS 
ini.

Pelaksanaannya selama 2 hari sehingga siswa 
harus bermalam di lokasi dengan membangun tenda. 
Selama 2 hari tersebut, siswa/siswi mendapatkan 
banyak materi dari bapak/ibu guru. Materi yang 
d i sampaikan  an ta ra  l a in  keorgan isas ian , 
kesekretariatan, manajemen waktu dan public 
speaking, dan materi lain sesuai organisasi yang 
diikuti. Tidak hanya materi, ada pula keakraban dan 
permainan yang membangkitkan semangat para 
peserta.

By: Jemari Crew

LDKS OSIS DAN KIR
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Bulan Muharram menjadi salah satu bulan 
yang ditunggu-tunggu di tahun Hijriyah, terutama 
pada  tanggal 10. Momen ini biasanya digunakan 
sebagai ajang beramal dan ber-shadaqah. SMA 
Maarif NU Pandaan mengajak seluruh siswa 
menyisihkan sebagian rezekinya, berupa mie instan 
maupun uang.

Senin, 09 September 2019, beberapa guru 
bersama OSIS melaksanakan Bakti Sosial ke 
Yayasan Panti Asuhan di Pandaan dan sekitarnya. 
Sebuah kalimat yang harus selalu kita ingat, 
“Berikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan 
memberikan kemudahan kepadamu dalam bentuk 
apapun, materiel atau imateriel.” Tentu, berbagi 
kepada sesama berarti memberikan sesuatu yang 
mungkin bagi kita bukan apa-apa, tetapi bagi mereka 
adalah sumber bahagia.

Berbagi, Menjemput Berkah 

10 Muharram 1441 H10 Muharram 1441 H10 Muharram 1441 H
( D i a n A r d i a n t o , M . P d . - Wa k a H u m a s S M A R I F D A )

What's On Smarifda
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Hai sahabat pena Jemari, masih ingat dengan DBL 

Indonesia? Perusahaan yang menaungi liga basket 

terbesar di Indonesia tingkat SMA, Deteksi Basket 

Lintas Indonesia yang pernah mampir ke sekolah kita 

itu lho! Pada tanggal 23 September 2019 lalu, mereka 

hadir ke sekolah kita untuk memberi semangat 

kepada siswa/siswi sekaligus mengenalkan DBL ke 

sekolah-sekolah yang belum mengikuti liga basket 

DBL. Selain itu, mereka  juga ingin memberikan 

waktu yang fun ketika istirahat supaya siswa bisa 

fresh di jam pelajaran berikutnya. 
Acara DBL Road to School ini telah 

dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus sampai 

dengan 23 September 2019. Ada dua area yang 

didatangi untuk provinsi Jawa Timur, yakni 

Surabaya dan Malang. Sedangkan secara umum, ini 

dilaksanakan di seluruh Indonesia, bahkan Aceh 

hingga Papua.
Kali ini DBL menyelenggarakan 2 jenis 

roadshow. Pertama, Roadshow Honda DBL yang 

diperurntukkan khusus bagi sekolah yang mengikuti 

Liga Basket DBL. Sedangkan yang kedua, Special 

Roadshow DBL dan Tora cafe. Sekolah yang dituju 

lebih menyeluruh, tidak hanya peserta liga basket 

saja. Nah, salah satunya sekolah kita ini. 
“Kesan di SMARIFDA, puas, karena 

antusiasme dari siswa/siswi cukup tinggi meskipun 

belum ikut kompetisi DBL”, ungkap salah satu 

penyelenggara. Selain itu, ia juga berpesan kepada 

siswa/siswi SMARIFDA agar tetap semangat, lebih 

giat lagi terutama untuk berkiprah di ajang basket 

supaya tahun-tahun berikutnya bisa mengikuti DBL 

East Java Series. Itu adalah liga basket tingkat Jawa 

Timur. Lebih besar lagi, ada yang disebut 

Developmental Basketball League, yakni liga basket 

untuk tingkat nasional, di seluruh Indonesia. Semoga 

berikutnya, sekolah kita bisa mewakili ya! Semangat 

tim basket SMARIFDA!

By: Jemari Crew

Deteksi Basket Lintas (DBL) Indonesia 

Road to SMARIFDA
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S e r a h 

terima jabatan (Sertijab) 

anggota  Jemar i  da r i  t ahun 

pelajaran 2018/2019 kepada tahun 

2019/2020 dilaksanakan di ruang kelas XII MIPA 3 

pada 26 September 2019. Kegiatan ini merupakan 

kali pertama bagi anggota Jemari, sebagai simbolis 

regenerasi atau pergantian anggota pengelola 

majalah sekolah kita, JEMARI (Jejak Pena 

SMARIFDA). Selain sebagai ajang evaluasi kinerja 

bersama kepala sekolah dan jajarannya, anggota 

lama juga dapat menceritakan kesan-pesan dan 

pengalamannya kepada anggota baru. Hal ini 

ditujukan agar anggota baru memiliki gambaran dan 

wawasan tentang ja lannya redaks i  tahun 

sebelumnya.
Sebanyak 21 anggota yang dinyatakan lolos 

sebagai crew Jemari, 4 di antaranya sudah menjadi 

anggota sejak tahun sebelumnya. Selebihnya, 17 

siswa adalah anggota baru yang telah dites wawasan 

dan loyalitasnya. Posisi yang didapatkan antara lain, 

posisi utama dan posisi tambahan. Posisi utama 

terkait minat dan bakatnya (fotografer, reporter, 

illustrator, dan editor). Sedangkan posisi tambahan 

seperti sekretaris, bendahara, redaktur pelaksana.
Dipandu oleh Canya Galuh, reporter Jemari 

t a h u n  p e l a j a r a n 

2018/2019,  acara diawali 

sambutan kepala sekolah, Bapak Suhadi, 

S.Pd. Beliau memberikan motivasi sekaligus 

evaluasi dan wejangan untuk Jemari yang lebih baik 

lagi. Selanjutnya, penyampaian pesan dan kesan oleh 

perwakilan anggota Jemari. Sari, mengungkapkan 

bahwa menjadi seorang jurnalis itu menyenangkan. 

Jurnalis bisa punya banyak relasi, mengenal banyak 

orang, dan tahu berbagai informasi yang mungkin 

orang lain belum tahu. Akan tetapi, jurnalis harus 

siap dengan berbagai tantangan. Semisal meliput 

kegiatan yang mendadak dan tidak ada persiapan. 

Seorang jurnalis harus siap dan berani muncul di 

hadapan banyak orang untuk mendapatkan 

dokumentasi yang bagus.
Acara inti sertijab ditandai oleh penyerahan 

secara simbolis, majalah edisi 5 oleh Adam Oemar 

Madani kepada perwakilan redaktur pelaksana, Diva 

Dinanti .  Berikutnya,  pemberian ser t ifikat 

penghargaan kepada semua anggota Jemari yang 

sudah lengser. Penghargaan tersebut diberikan oleh 

kepala sekolah kepada perwakilan, M. Nico 

Setiawan, sebagai penghargaan atas semangat dan 

kontribusi anggota Jemari dalam penerbitan majalah 

sekolah hingga saat ini. Di akhir kegiatan, anggota 

baru dijelaskan jobdesc masing-masing oleh 

koordinator.

By: Jemari Crew

What's On Smarifda

Sertijab Jemari Sertijab Jemari Sertijab Jemari 
Regenerasi Jurnalis Sekolah Melalui
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TBS SMARIFDATBS SMARIFDATBS SMARIFDA
Tanggal 2 Oktober 2019, siswa-siswi kelas XII MIPA dan 
IPS SMA MAARIF NU PANDAAN melaksanakan TBS, 
ada 3 lab multimedia yang kami sediakan yang dibagi 3 
sesi.

Apa itu Tes Bakat Skolastik (TBS)?.TBS 
merupakan alat tes yang digunakan untuk memprediksi 
kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk 
melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada 
situasi yang baru. Penggunaan TBS untuk memberikan 
informasi potensi belajar siswa sehingga dapat 
melengkapi hasil tes prestasi yang sudah diterapkan di 
sekolah saat ini. Berbeda dari tes prestasi, TBS disusun 
tidak berdasarkan silabus mata pelajaran tertentu 
sehingga dalam menjawab soal lebih tergantung pada 
daya nalar siswa baik logis maupun analitis.

TBS dikembangkan oleh Pusat Penilaian 
Pendidikan, Balitbang Kemendikbud sejak tahun 1990, 
yang dalam pengembangannya sedikit banyak mengacup 
ada pengembangan SAT (Scholastic Aptitude Test). SAT 
merupakan tes potensi yang digunakan sebagai salah satu 
alat seleksi masuk perguruan tinggi di Amerika. Salah 
satu keunggulan TBS adalah prosedur pengembangan 
butir soal yang sudah terstandar dengan melibatkan 
tenaga ahli dari beberapa perguruan tinggi, sehingga soal 
yang dikembangkan merupakan soal yang valid. Soal 
yang telah diuji kemudian dikelola dalam bentuk bank 
soal yang terkalibrasi sehingga hasil tes dari beberapa 
subtes yang berbeda, tahun yang berbeda, dan rakitan atau 
paket yang berbeda, akan dapat diperbandingkan. 

Puspendik mengembangkan TBS dalam Bahasa 
Indonesia dan BahasaInggris yang terdiri dari 3 subtes. 
Berikut ini rincian masing-masing subtes TBS: 

a. Subtes Verbal : mengukur kemampuan seseorang 
dalam menggunakan logika verbal untuk 
menyelesaikan masalah yang berhubungan 
dengan masalah kata/bahasa.

Subtes verbal terdiridari: Sinonim, Antonim, 
Analogi dan Wacana

b. Subtes Kuantitatif: mengukur kemampuan 
matematis sederhana, memahami konsep 
matematika dan menggunakan logika angka 
untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan 
dengan angka.

Subtes Kuantitatif terdiri dari: Deretan Angka, 
Aritmatika dan Aljabar, dan Geometri.

c. Subtes Penalaran: Mengukur kemampuan untuk 
memilih dan mengorganisasi informasi yang 
relevan untuk menyelesaikan masalah.

Subtes Penalaran terdiri dari: Logis, diagram dan 
analitis.

TBS diharapkan dapat digunakan di sekolah-
sekolah sehingga dapat diperoleh informasi mengenai 
potensi belajar setiap siswa didik. Akurasi prediksi 
prestasi siswa pada jenjang/kelas yang lebih tinggi dapat 
terlihat berdasarkan hasil TBS, yang berarti bahwa TBS 
mempunyai korelasi yang signifikan dengan prestasi 
belajar siswa. Siswa dengan nilai TBS yang tinggi, maka 
siswa tersebut tentunya akan mempunyai prestasi belajar 
yang bagus. 

“Kalau untuk penerimaan siswa atau mengukur 
pengetahuan siswa boleh saja pak. . . Tapi sifatnya bukan 
TBS tapi TPA.” komentar salah satu guru BK.

Alhamdulillah, kemarin semua siswa bisa 
berpartisipasi, meskipun di lab 2 sesi pertama ada 
kendala. Meskipun begitu kita berupaya secara maksimal 
untuk memperbaiki server yang bermasalah. Mudah-
mudahan siswa-siswi SMA Maarif NU Pandaan bias 
menemukan jati diri serta berkarakter dan berakhlakul 
karimah dengan baik.

What's On Smarifda

TBS SMARIFDATBS SMARIFDATBS SMARIFDA
A q i l A z i z i , M . P d .
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Semarak Hari Santri berkumandang di 
seluruh jagad Indonesia, 22 Oktober 2019. Harinya 
para santri maupun semua penganut agama Islam, 
termasuk warga SMA Maarif NU Pandaan. Dalam 
peringatan hari santri ini, siswa mengikuti upacara 
menggunakan busana serba putih. Siswa memakai 
baju taqwa putih, sarung, lengkap dengan songkok. 
Sedangkan siswi memakai busana muslim berwarna 
putih serta kerudung putih. Tidak lupa, semua warga 
sekolah diinstruksikan memakai sandal jepit, 
menambah kesan khas anak pondok. 

Meskipun terik matahari sangat menyengat, 
semua siswa tetap bersemangat mengikuti upacara 
yang dilaksanakan di lapangan gedung putih. Kali 
ini, yang menjadi Pembina upacara adalah Bapak 
Suhadi, S.Pd. Dalam amanat upacara, beliau 

berpesan agar semua siswa meneladani karakter 
santri pada umumnya. “Kalau santri Maarif tawadu 
kepada guru-gurunya, memiliki akhlaqul karimah 
kepada ustaz/ustazahnya, maka santri Maarif akan 
memiliki ilmu yang bermanfaat,” begitulah kutipan 
yang disampaikan oleh Kepala sekolah. 

Peringatan ini bertujuan mengajak siswa 
mengobarkan semangat seperti para ulama yang siap 
membela tanah air. Di akhir upacara, semua warga 
sekolah menyanyikan lagu Yalal Wathon bersama.

Penulis: NF_Asal

Hari Santri Nasional 2019 Hari Santri Nasional 2019 Hari Santri Nasional 2019 
ADFIRAMS alA

What's On Smarifda
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26 Oktober 2019, dewan guru 
pengampu mapel UN mengikuti Workshop 
Bedah SKL bersama narasumber Pak Agus 

Harianto, M.Pd. Beliau adalah 
guru di SMAN 1 Turen 

yang juga menjabat 
sebaga i  S ta f 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain 
itu, pengawas tingkat SMA Se-Kabupaten-Kota Pasuruan, 
Bapak H. Nur Salim, S.Pd., M.M. turut hadir dan mengikuti 
acara. 

Kegiatan dilaksanakan di Aula Perpustakaan A-Hikmah 
lantai 2 SMA Maarif NU Pandaan. Sejumlah 40 guru mengikuti 
kegiatan ini mulai pukul 08.00 hingga 15.00 sore. Tujuannya 
agar guru dapat mengeskalasi atau meningkatan daya serap 
lulusan SMA Maarif NU Pandaan. Dengan demikian, lulusan 
berikutnya dapat menghasilkan nilai yang lebih baik.

Dewan guru bersama narasumber mengevaluasi soal-
soal yang sering mucul di UN dengan membandingkan nilai 
siswa selama 3 tahun terakhir, yakni sejak 2016/2017, 
2017/2018, dan 2018/2019. Peserta menemukan soal-soal yang 
paling sering muncul dan yang paling banyak tidak tuntas. 
Dengan begitu, guru dapat memberikan banyak latihan soal 
tentang materi sulit tersebut. Bapak/ibu dewan guru 
mengerjakan dalam tim mapel. Hasilnya, dapat disimpulkan 
daya serap, kisi-kisi prediksi UN berikutnya, bedah soal, dan 
strategi pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru setiap 
mapel. 

By: NF_Asal

ESKALASI DAYA SERAP LULUSAN 

SMARIFDA 
Melalui Bedah SKL UN
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GLS kembali membangkitkan 
semangat berkarya siswa/siswi SMA Maarif 
NU Pandaan dalam berliterasi. Pada tanggal 
7 November 2019, sejumlah 40 perwakilan 
kelas X-XI, OSIS, KIR, Jurnalistik, dan 
Jemari mengikuti acara tersebut. Kali ini, 
GLS mengundang narasumber seorang 
editor senior Gramedia, Bu Retno Kristi. 

Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 
08.00-15.00 WIB di Aula Perpustakaan Al-
Hikmah. Para peserta diwajibkan membawa 
laptop agar siswa bisa langsung praktik dan 
menghasilkan karya, puisi maupun cerpen. 

Siswa/siswi antusias mengikutinya 
mengingat karya mereka akan dimuat oleh 
Penerbit Gramedia dan tidak tanggung-
tanggung, ber-ISBN lho! Itu berarti, karya 
para peserta pelatihan ini nantinya bisa 
dibeli dan dibaca oleh semua orang di 
seluruh Indonesia. 

Materi disampaikan secara aplikatif 
yakni motivasi membuat buku, membuat 
naskah, dan praktik menulis cerpen dan 
puisi. Siswa disetting lebih aktif sehingga 
beberapa  s i swa  d imin ta  maju  dan 
mempresentasikan karyanya. 

Acara ini masih menjadi awal 
goal/tujuan yang ingin dicapai. Bu Anita 
Wahyu P., S.Sos menyampaikan bahwa 
nantinya masih ada pendampingan dari 
dewan guru Bahasa Indonesia kemudian 
siswa harus mengumpulkan cerpen dan 
puisi untuk dikirimkan ke pihak Gramedia. 
Barulah nanti karya tersebut diterbitkan. 
Dengan begitu, SMARIFDA memiliki 
banyak generasi penulis yang dapat 
menciptakan perubahan. Salam literasi!

Pelatihan Penulisan  dan Cerpen Puisi
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Adiwiyata on StageAdiwiyata on StageAdiwiyata on Stage
What's On Smarifda

Pada hari Sabtu, 16 November 2019, bersamaan 
dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw, tim 
Adiwiyata mengadakan beberapa kegiatan. Setiap kelas, 
mu la i  da r i  ke l a s  X-XI I  ha rus  meng i r imkan 
perwakilannya. Kegiatan tersebut antara lain Lomba 
Kreasi Tumpeng Organik, Pemilihan Duta Lingkunngan,  
dan Lomba Fashion Recycle. Tujuannya agar siswa 
semakin peduli terhadap lingkungan sekitar.  

Lomba kreasi 
t u m p e n g  o r g a n i k 
dimulai pukul 07.00 
hingga pukul 10.00 
sembari acara Maulid 
dilaksanakan. Lomba 
tumpeng  memang 
rutin dilakukan setiap 
tahun. Akan tetapi, kali ini tim adiwiyata memberikan 
indikator tumpeng yang dihias menggunakan bahan-
bahan organik dan bebas dari 5P. 

Selain itu, ada pemilihan duta lingkungan tahun 
pelajaran 2019/2020. Acara ini dipandu oleh Resita Marza 
dan Faizzatullayli Yasmine dari ekskul public speaking. 
Pemilihan dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap 
pertama, pengukuran tinggi dan berat badan. Berikutnya, 
unjuk minat-bakat dan wawancara. Setelah itu, diambil 10 
finalis, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Finalis putra yakni 
Vandy Al Faerh (XI IPS 3), Raihan Atila Syah (XI MIPA 
1), Ahmad Faisal Ardianto (X MIPA 3), Keysa Zidane Nur 
R. (X MIPA 3), dan M. Amir Rusdi (X MIPA 4). 
Sedangkang finalis putri yakni Bella Novia  Ramadhani 
(X IPS 2), Kayla Febrianti (XI MIPA 3), Puspa Sari 
Aurelia K. (XI MIPA 3), Yulia Ainur Rahma (X MIPA 2), 
dan Rehilda Putri Fatoni (X MIPA 5).

Sepuluh siswa tersebut tampil di panggung untuk 
menerima pertanyaan-pertanyaan seputar adiwiyata dari 
juri. Dewan juri tersebut adalah Bapak Iwan Hariono, 
S.Pd., Ibu Arini Hidayatai, S.Pd., dan Ibu Ely 
Jayaningrum, S.S. Setelah itu, diputuskan 2 kategori 
juara, yakni Juara Utama dan Juara Favorit Duta 
Lingkungan periode 2019/2020. Mereka adalah Raihan 
Atila Syah dan Kayla Febriyanti, juara utama sekaligus 
juara favorit via instagram. Duta lingkungan terpilih 

nan t inya  men jad i  i kon 
sekolah sekaligus penggerak 
seluruh siswa agar mencintai 
lingkungan. Lebih jauh lagi, 
duta lingkungan ini juga 
disiapkan untuk mengikuti 

ajang pemilihan duta seperti Cak Yuk Kabupaten 
Pasuruan.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan Lomba 
Fashion Recycle oleh 
siswa kelas XII. Lomba 
ini diadakan berkenaan 
dengan tugas mata 
pelajaran SBK yang 
diampu oleh Ibu Bunga 
Widya Larashati, S.Pd. 
dan Ibu Su'udiyah Nur 
Apriliani, S.Pd. Dari 12 
p e r w a k i l a n  k e l a s , 
diambil juara I, II, dan 
III. Juara I diraih oleh 
kelas XII IPS 1 dengan 
model Day Muarifah, 
Juara II diraih oleh 
ke las  XII  MIPA 2  
dengan model Silvita 
Nur Aini R.W., dan 
Juara III diraih oleh 
ke las  XII  MIPA 3 

dengan model Retno 
Sekar Kedhaton.  Pada mulanya, karya siswa sebatas 
untuk memenuhi tugas. Akan tetapi, tim adiwiyata 
memandang ingin mengapresiasi hasil karya siswa bisa 
memanfaatkan barang-barang bekas disulap menjadi 
karya yang luar biasa indah.

Sebagai penutup acara, siswa bersama teman-
teman sekelasnya makan tumpeng bersama. Setelah 
dilakukan penjurian dengan ketat, koordinator 
mengumumkan para  jawara .   Ber ikut  daf ta r 
pemenangnya.

Juara 1 : XI IPS 4

Juara 2 : XI MIPA 3

Juara 3 : X IPS 4

Juara Harapan 1 : X MIPA 1

Juara Harapan 2 : XII MIPA 1

Juara Harapan 3 : XI MIPA 4

By: NF_Asal

Adiwiyata on StageAdiwiyata on StageAdiwiyata on Stage
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 Setelah menduduki juara 2 lomba Paduan 

Suara yang diadakan oleh Kabupaten Pasuruan, tim 

padus SMARIFDA (putra dan putri) diundang untuk 

tampil pada acara Heroik Santri. Acara ini digelar di 

Taman Candra Wilwatikta, Pandaan, 01 Desember 

2019. Tidak sendirian, tim sekolah kita berkolaborasi 

dengan ratusan siswa dari sekolah lain di Kabupaten 

Pasuruan  yang juga menjadi juara di ajang lomba 

yang sama.
 Acara dimulai sebelum maghrib, pembacaan 

aqidatul awwam diikuti dengan salat maghrib 

berjamaah dan beberapa penampilan, salah satunya 

ada l ah  pe r sembahan  t im  padus .  Mereka 

menyanyikan beberapa lagu, mulai lagu Hari Santri, 

Wak Mukidin, dan Indonesia Raya. 

Selain dihadiri oleh siswa dari berbagai 

sekolah, acara ini juga dihadiri ribuan santri madin 

se-Kabupaten Pasuruan. Wakil bupati dan jajarannya 

pun hadir bersama para ulama dan kyai. Bukan 

sekadar memperingati hari santri, dalam acara ini, 

Kabupaten Pasuruan juga meresmikan program PPK 

(Pendidikan Penguatan Karakter). Diharapkan santri 

Kabupaten Pasuruan khususnya, serta warga 

Kabupaten Pasuruan umumnya, memiliki karakter 

yang baik dan unggul, tak terkecuali siswa SMA 

Maarif NU Pandaan.
 
By: NF_Asal

What's On Smarifda

Turut Semarakkan Heroik Santri Tahun 2019Turut Semarakkan Heroik Santri Tahun 2019
di Taman Candra Wilwatiktadi Taman Candra Wilwatikta

Turut Semarakkan Heroik Santri Tahun 2019
di Taman Candra Wilwatikta

Tim Padus SMARIFDATim Padus SMARIFDATim Padus SMARIFDA
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LPK Bahasa Inggris SMA Maarif NU 
Pandaan kali ini melakukan  kegiatan belajar di 
Kampung Inggris, Pare. Pelaksanaannya selama 
sepekan, mulai tanggal 14 sampai 20 Desember 
2019.

Pasti semua tahu Kampung Inggris kan? 
yaitu lembaga kursus terlengkap, terbesar, dan 
terfavorit di seluruh Indonesia. Di sana, semua dapat 
belajar bahasa Inggris dengan cepat karena langsung 
dipraktikan. Paket belajar yang diambil oleh peserta 
dar i  SMARIFDA adalah kursus  speaking 
mendapatkan 6 materi yang terbagi menjadi 6 kelas 
pula, mulai dari pukul 05.30-21.00 WIB (Senin-
Jum'at). Kegiatannya antara lain kelas Morning 
Brainwash, Pronunciation & Listening, Vocabs and 
Expressions, Active Speaking, Grammar for 
Speaking, dan Games/Evening Class.    

Keseharian seluruh peserta kursus harus 
berbicara menggunakan bahasa Inggris. Jika 
keceplosan menggunakan bahasa Indonesia akan 
dikenakan denda. Demikian untuk pembiasaan 
berbicara bahasa Inggris.

Di sana, para peserta didampingi tutor di 
setiap camp, beliau adalah teacher yang akan 
mengawasi selama berada di Kampung Inggris. Ada 

pula teacher yang membimbing pada waktu class. 
Beliau semua masih muda dan berkepribadian sangat 
menyenangkan. Selain itu, peserta LPK Bahasa 
Inggris SMARIFDA memiliki banyak teman baru 
dari beberapa pulau.

Kampung Inggris adalah sebutan untuk 
sebuah kawasan pedesaan (kampung) yang 
mayoritas penduduk kampung tersebut berwirausaha 
dengan mendirikan lembaga kursus bahasa, paling 
banyak bahasa Inggris. Oleh sebab itulah, mengapa 
disebut Kampung Inggris, berlokasi di Pare, Kediri, 
Jawa Timur.

Peserta dari SMARIFDA di sana selama satu 
minggu, berangkat di hari Minggu pagi. Semua 
kegiatan dimulai pada hari Senin sampai Kamis. 
Tantangannya, pada hari Jumat, diadakan exam yaitu 
penilian berupa ujian. Oh iya, mereka juga di ajak 
berkeliling ke Gumul atau yang sering disebut 
Simpang Lima. Itu merupakan  maskotnya Kediri. 
Semua kegiatan di Kampung Inggris sangat 
menyenangkan. 

By: Naviatus S.

LPK Bahasa Inggris Goes to  Kampung Inggris
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SMA Maarif NU Pandaan merupakan 
sekolah berbasis Islam yang mengutamakan akhlak 
yang baik. Akhlak baik akan terbentuk seiring 
ketaqwaan terhadap Sang Pencipta. Itu berarti, siswa 
diajarkan untuk dapat amar ma'ruf, nahi munkar. 
Berbekal dari hal tersebut, sejak tahun ajaran baru 
2019/2020, SMA Maarif NU Pandaan menerapkan 
program baru, yakni salat zuhur berjamaah di Masjid 
Jami' Pandaan. Istirahat yang biasanya hanya satu 
kali, kini diprogramkan dua kali. Istirahat pertama 
untuk jajan dan istirahat kedua untuk melaksanakan 
salat zuhur berjamaah.

Penerapan program baru ini diharapkan 
menjadi jembatan sekolah mewujudkan visi “Unggul 

dalam Prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa”. Jika 
kita lihat, prestasi sekolah kita saat ini tidak bisa 
dianggap remeh. Siswa-siswi kelas X hingga XI telah 
banyak yang mengukir prestasi, mulai dari tingkat 
kecamatan hingga nasional. Nah, maka dari itu, 
sekolah bertanggung jawab untuk menyeimbangkan 
prestasi dengan karakter setiap siswa yang beriman 
dan bertaqwa kepada Allah swt.  Salah satunya 
dengan program salat berjamaah, mengingat bahwa 
salat adalah tiang agama.

By: NF_Asal

Tingkatkan Iman dan Taqwa dengan Tingkatkan Iman dan Taqwa dengan Tingkatkan Iman dan Taqwa dengan 

Ibadah BerjamaahIbadah BerjamaahIbadah Berjamaah

23



What's On Smarifda

Inilah Siswa Peraih  Pararel Semester Gasal Ranking 1 2019/2020

Nabilah Aanissaadah (X MIPA 4)

28651 29112 27423

27954 26285 26456

PUTRI NUR LAILY P.S. (X IPS 3) Siska Ayu Ningtias (XI MIPA 5)

Sitti Ainun Nikmah (XI IPS 5) Bahesty Zahrotunnabila (XII MIPA 3) A Alanto (XII IPS 1) 

Para jawara ini mendapatkan penghargaan berupa piala, sertifikat, dan bebas SPP selama 6 bulan. 
Selamat dan salam semangat!

By: Jemari Crew
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EKSIS 1000 PENULIS IGI
A r i n i H i d a y a t i , S . P d .

Perpusnas Expo IGI adalah kegiatan kolaborasi 
Perpusnas dan IGI di bidang Literasi melalui Sagusaku 
(satu guru satu buku). Kegiatan ini diikuti oleh 1000 guru 
dan siswa dari seluruh 
Indonesia yang sudah 
m e n g h a s i l k a n  k a r y a 
berupa buku, makalah, 
KTI, dan karya-karya 
lainnya. 1000 guru dan 
s i s w a  h a d i r  d e n g a n 
s e m a n g a t  m e m b a r a , 
dengan semangat menulis 
dan membaca yang selama 
ini belum bersemayam di jiwa, belum menjadi sebuah 
kebutuhan, belum menjadi santapan lezat yang 
menggiurkan. Dalam Perpunas Expo IGI ini, sagusaku 
akan meramu literasi menjadi kebutuhan sehari-hari. 
Seluruh guru dan siswa dituntut untuk kembali 
menghasilkan sebuah karya yang nantinya akan 
diluncurkan saat Hari Pendidikan Nasional Tahun 2020 di 
Perpusnas RI.

Tepat di hari Kamis tanggal 19 September 2019, 
kegiatan Perpusnas Expo IGI dengan tema “Eksis 1000 
Penulis IGI” dimulai dengan acara persembahan tari-
tarian dari beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Acara 
persembahan tari-tarian dimulai jam 09.00 yang dipandu 
oleh 2 orang guru sebagai MC. Setelah persembahan tari-
tarian selesai, acara dilanjutkan dengan kegiatan 
seremonial. Acara pembukaan kegiatan Perpusnas Expo 
IGI ini dihadiri oleh beberapa Pejabat Perpusnas RI, 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Ketua Umum 
IGI, PJ Sagusaku IGI, dan beberapa pejabat kedinasan 
lainnya. Uniknya dalam acara pembukaan ini, terlihat 
sesuatu yang sangat menarik yaitu penyematan 
selempang Eksis 1000 Penulis IGI yang disematkan 
langsung oleh Kepala Perpunas dan Ketua Umum IGI. 
Kemudian, secara bersama-sama seluruh peserta 
mengenakan selempang kehormatan, tetapi teknis 
penyematan tertib sesuai urutan provinsi masing-masing. 

SMA Maarif NU Pandaan mendapat kehormatan 
dengan diundangnya 2 orang guru untuk 
hadir di acara yang digelar oleh 
Perpusnas RI bekerjasama dengan IGI 
melalui sagusaku. Alhamdulillah, Ely 
Jayaningrum, S.S., guru Bahasa Inggris 
dan Arini Hidayati, S.Pd., guru Fisika 
m e n d a p a t k a n  u n d a n g a n  u n t u k 
menghadiri acara tersebut. Dengan 
semangat membara untuk menulis dan 
menghasilkan karya, berangkatlah ke 
Jakarta dengan modal persiapan yang 
Insya'Allah tidak mengecewakan. 
Walaupun karya yang dibawa belum 
bisa menjadi karya terbaik, berharap 
setelah mengikuti kegiatan ini akan 

menghasilkan karya yang benar-benar bisa diterima oleh 
seluruh warga sekolah dan masyarakat luar.

Kegiatan Perpusnas Expo IGI 
dilanjutkan dengan seminar yang dihadiri 
oleh para motivator. Bahkan, para penulis 
hebat pun hadir dalam seminar tersebut, 
termasuk sastrawan legendaries,Taufik 
Ismail. Motivasi membaca dan menulis 
sangat ditekankan kepada seluruh peserta 
yang hadir dalam forum tersebut. Sejalan 
dengan program Gerakan Literasi Sekolah 
yang saat ini sedang dikembangkan terus 

oleh pemerintah kita dan beberapa sekolah sudah mulai 
merintis kegiatan ini, maka tidak salah jika sering 
d i adakan  keg i a t an -keg i a t an  yang  be r t u juan 
menumbuhkan kretaivitas siwa maupun guru untuk 
menulis.

Harapan terbesar dari kegiatan ini adalah 
menjadikan setiap individu (dalam hal ini guru dan 
siswa), haus akan ilmu pengetahuan. Paradigma 
perpustakaan generasi milenial ini dicirikan adanya 
masyarakat pembelajar yang selalu berinteraksi dengan 
internet di mana pun dan kapan pun membutuhkan 
informasi. Jadi, layanan perpustakaan yang masih “jadul” 
harus diubah agar mampu mengakomodasi perubahan 
perilaku warga sekolah dalam mengakses informasi.

Harapannya setelah kegiatan ini, perpustakaan 
sekolah tak lagi mati suri, harus “bangkit” untuk 
memberikan kualitas dan pelayanan prima sehingga 
menjadi tujuan utama setiap warga untuk berinovasi, 
menggali informasi terbaru secara digital di era milenial. 
Targetnya, menghasilkan generasi yang handal dan selalu 
menghasilkan tulisan. Selain itu, berharap Gerakan 
Literasi Sekolah di SMA Maarif NU Pandaan akan terus 
berjalan, selalu istikamah dengan pembiasaan membaca 
setiap 15 menit di jam pertama sebelum KBM. Dengan 
demikian, sekolah akan terus menghasilkan penulis-
penulis hebat yang akan membawa nama harum SMA 
Maarif  NU Pandaan.
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Keanekaragaman hayati Indonesia sangatlah 
memukau setiap insan yang menatapnya. Suatu 
anugerah dari Sang Pencipta,  alam  kita tercipta 
seindah ini. Indonesia,  secara geografis, terletak di 
antara garis khatulistiwa yang membelah bumi. 
Karena hal inilah, Indonesia mempunyai iklim tropis 
dengan tipe hutan hujan tropis yang beragam flora 
dan faunanya. Kelebihan-kelebihan berupa 
kekayaan alam Indonesia tertuang dalam materi 
pembelajaran Biologi kelas X MIPA dengan pokok 
bahasan “Biodiversitas Indonesia”.

 Biodiversitas Indonesia,  merupakan 
penyeimbang ekosistem di Indonesia sehingga 
perlindungan alam harus dilakukan. Perlindungan 
alam yang selama ini diterapkan yakni secara in situ 
dan ex situ. Salah satu contoh perlindungan alam 
secara ex situ adalah adanya kebun raya. Mengapa 
kebun raya? Kebun Raya Purwodadi, singkat saja 
KRP, selama ini sudah menjadi tujuan studi 
lapangan. Hal ini karena di tempat tersebut ada 
beberapa kebanggaan dan kelebihannya, antara lain 
dekat dengan lokasi sekolah, termasuk kebun raya 
terbesar ketiga di Indonesia setelah Kebun Raya 
Bogor dan Cibodas, serta KRP juga sangat tepat 
untuk mempelajari materi Kingdom plantae untuk 
identifikasi tumbuhan.

Dari studi lapangan ini, ada catatan-catatan dari 
beberapa perwakilan kelompok peserta studi 
lapangan, antara lain kelompok I lebih banyak 
belajar dan mengamati komunitas palem, kelompok 
II tanaman Akuatik dan Tumbuhan paku, dan lain 
sebagainya. Akan tetapi,  semua kelompok 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk 
mengidentifikasi koleksi KRP. 

Siswa mendapatkan kesempatan berkeliling 
selama satu jam di KRP dan tentu saja disertai 
penjelasan dari pemandu. Wawasan yang didapatkan 
menjadi bahan untuk mengerjakan tugas yang 
diberikan kepada setiap kelompok

Citizen Journalism

(Sebuah Artikel Eksposisi dari hasil Studi Lapangan Biologi, di Kebun Raya Purwodadi, 29  Oktober 2019)
Yustina Rahmah, S.Pd.

Kutitipkan Kebanggaanku di Kebun Raya PurwodadiKutitipkan Kebanggaanku di Kebun Raya PurwodadiKutitipkan Kebanggaanku di Kebun Raya Purwodadi
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Catatan-catatan identifikasi tumbuhan dari siswa selama satu jam dapat dirangkum sebagai berikut.

 

N o  N a m a  L o k a l  N a m a  I lm ia h  M a n f a a t  

1 .  K e la p a  s a w i t  E la e i s  g u in e e n s i s  J a c q  B a h a n  m in y a k  

2 .  A r e n  A r e n g a  p in n a ta  M e r r  M a k a n a n  

3 .  P a l e m  k u n in g  C h r y s a l id o c a r p u s  

lu t e s c e n s  

T a n a m a n  h i a s  

4  T a n a m a n  s a g u  M e tr o x y lo n  r o t tb  B a h a n  m a k a n a n  

p o k o k  

5  L o n ta r  ( s iw a la n )  B o r a s u s  f l a b e l l i f e r  l  B a h a n  m a k a n a n  

p o k o k  

6   P in a n g  A r e c a  c a te c h u  B u a h n y a  d i g u n a k a n  s e b a g a i  

o b a t -  o b a ta n  

7  P a le m   b o to l  

 

H y o p h o r b e  la g e n ic a u l i s   T a n a m a n  h i a s  

 

8   P a l e m   m e r a h  C r y to s ta c h y s  la k k a  T a n a m a n  h i a s  

9  A n g g r e k  h i t a m  

 

C o e lo g y n e  p a n d u r a ta  

 

T a n a m a n  h i a s  

 

1 0  T r e n g g u l i  C a e s a l  p in ia c e  B i j i  u n tu k  o b a t  d ia b e t  

1 1  

 

B u a h  s o s i s  

 

K ig e l ia  A f r i c a n a  

 

O b a t  g a t a l  d a n  b a h a n  

k o s m e t ik  

1 2  M o jo le g i  A e g le  m a r m i lo  G e ta h  u n tu k  l e m ,  a k a r  u n tu k  

o b a t  j a n tu n g  

1 3   

 

S a w o  k e c ik  

 

M a n ik a r a  k a u k i  

 

B a ta n g  u n tu k  b a h a n  

b a n g u n a n  

1 4  H a n  a t a u  B in tu  M a to a  r o s e a  S a y u r a n  

1 5  

 

K e p e l  

 

S te l e  c h o c a r p u s  

 

B u a h  d a p a t  d im a k a n  

1 6  B u n g a  

s a p u ta n g a n  

M a n i l to a  g r a n d i l f l o r a  T a n a m a n  h i a s  

1 7  P o h o n  k e m e n y a n  S ty r a x  b e n z o in  

 

O b a t  l u k a  d a n  d ip a k a i  d u p a  

1 8  B u n g a  m e n te g a  D io s p y r o s  d i s c o lo r  M a k a n a n  

1 9  S e n g o n  b u to  E n te r o lo b iu m  c y c lo c a r p u m  B a h a n  b a n g u n a n  

Setelah satu jam belajar, studi lapangan dilanjutkan dengan kegiatan santai, antara lain makan-
makan, jalan-jalan mengitari kebun raya sambil berfoto, hingga naik kereta kelinci. Dengan begitu, siswa 
tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga menyegarkan pikiran dari pelajaran biasanya yang berada di dalam 
kelas.
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Bekal Pendidikan Karakter Bekal Pendidikan Karakter Bekal Pendidikan Karakter 

“Generasi Antikorupsi”“Generasi Antikorupsi”“Generasi Antikorupsi”
( F i t r i a A m a l i a P u t r i - X I M I P A 5 )

Hello readers, belakangan ini marak terjadi 
tindakan korupsi di berbagai lembaga negara. Sebagai 
bekal generasi penerus yang akan menjadi cikal-bakal 
kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan berbagai 
program untuk meningkatkan kualitas pendidikan para 
siswa siswi SMA se-Jawa Timur. Salah satu program 
tersebut adalah “Workshop Pembinaan Pendidikan 

Karakter Siswi SMA Menuju Generasi Antikorupsi”, 
diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober s.d. 02 
November di Hotel Mercure Surabaya.

Sekolah kita,  SMA Maarif NU Pandaan, 
mengirimkan 2 perwakilan, yaitu Muhammad Fikri 
Syahrizan selaku Ketua OSIS dan saya sendiri, Fitria 
Amalia Putri, selaku Wakil Ketua OSIS. Di sana kami 
mendapatkan banyak sekali wawasan dan pengetahuan 
baru mengenai korupsi dan cara mengatasinya, agar 
bangsa kita bisa terbebas dari orang-orang yang berusaha 
merusak budaya bangsa dan kesatuan negeri. Selain itu, 
banyak tokoh penting yang juga diundang dalam acara 
workshop tersebut untuk menjadi pemateri. Berikut 
rangkumannya.

1. Bapak Prof.Ahmad Muzzaki selaku Dewan 
Pendidikan yang menyampaikan materi tentang 
“Membangun Budaya Antikorupsi di 
Sekolah” dengan cara:

· M e m a h a m i  k o r u p s i  d a n  c a r a 
pemberantasannya

· Menerapkan nilai-nilai antikorupsi 
dalam diri sendiri

· Memulai dari diri sendiri mulai sekarang

2. Bapak Guntur Kusmeiyano selaku Kepala Satgas 
Pendidikan Dasar Menengah dan Pemda, 
Di rek to ra t  Pend id ikan  dan  Pe layanan 
Masyarakat KPK yang menyampaikan materi 
tentang “Penguatan Karakter Generasi 
Milenial dalam Upaya Pencegahan Bahaya 
Korupsi dalam Menghadapi Era Revolusi 
Industri 5.0” dengan cara:

· Bangun integritas dalam diri

· Berani berkata tidak! Terhadap perilaku 
koruptif

· Mulailah dari hal terkecil dan lingkungan 
terkecil untuk anti korupsi

· Menjadi penggerak dan mulai membuat 
serta mengembangkan jaringan anti 
korupsi

3. Bapak dari Kejati (kejaksaan tinggi) yang 
menyampaikan materi tentang “Hukum 
Tindak Pidana Korupsi”.

4. Bapak dari POLDA yang memberikan materi 
tentang “Wawasan Kebangsaan dalam 
P e m b e n t u k a n  K a r a k t e r  d a l a m 
Menanggulangi Tindak Korupsi”.

Itulah materi materi yang telah disampaikan 
kepada kami, yang diharapkan dapat menjadi 
generasi penerus bangsa yang  jujur dan antikorupsi. 
Selain pemberian materi-materi di atas, disela-sela 
waktu, ada pula pemberian motivasi sekaligus 
pemberian tugas oleh setiap pemateri. Kami juga 
diajak untuk bersama-sama membuat sebuah 
Deklarasi AntiKorupsi yang pada saat pembukaan 
workshop disampaikan bersama-sama di depan 
Kepala Satgas Politik KPK yaitu Bapak Guntur 
Kusmeiyano.
Isi Deklarasi tersebut yaitu:

Kami siswa dan siswi SMA Jawa Timur meyakini 
bahwa:

1. Korupsi bukan budaya bangsa dan tidak 
mencerminkan falsafah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

2. Korupsi merusak kehidupan berbangsa dan 
bernegara, oleh karena itu

  Kami siswa dan siswi SMA Jawa Timur berjanji:
1. Berperan  ak t i f  un tuk  menolak  dan 

memberantas segala bentuk korupsi di bumi 
pertiwi

2. Menjadi ujung tombak dalam menciptakan 
generas i  Ant ikorups i  dengan  t e rus 
meningkatkan kualitas diri berdasarkan 
semangat NKRI.

        Nah, selain itu, dengan adanya workshop ini 
kami juga bisa mendapatkan teman baru, baik dari 
kontingen Kabupaten Pasuruan sendiri, maupun dari 
kabupaten/kota yang lainnya. Jadi, bisa saling 
menjaga silaturahmi sesama pelajar SMA Jawa 
Timur. Itulah tadi sedikit yang dapat saya ceritakan 
mengenai workshop yang telah saya ikuti dengan 
teman saya. Jika teman-teman ingin mengetahui 
lebih dalam mengenai materi workshop ini, silakan 
kunjungi link http://bit.ly/mercure_antikorupsi. 
Sekian dan terima kasih. 
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Hallo hallo ... readers Jemari
1

Siamo Tutti Fratelli ,
Ini pertama kalinya PALEJA MIFNUDA 

dimuat dalam majalah lho... (pasti pada belum tahu ya 
PALEJA MIFNUDA itu apa dan siapa? PALEJA 
MIFNUDA adalah singkatan dari Palang Merah 
Remaja SMA MAARIF NU Pandaan). Kami sebagai 
anggotanya sangat bangga dan makin bahagia, karena 
dalam Jumbara PMR ke-XV, kami telah menjuarai 
lomba tentang 7 materi dasar ke-palang-merah-an dan 
menjadi juara I di bidang kepimimpinan. Materi 
kepemimpinan disampaikan oleh Vivi Maschurin. 

Jumbara tahun ini diadakan di Bumi Perkemahan, 
Telogo Sewu, mulai 14-17 November 2019. Selama 4 
hari di sana, kami sudah mulai sibuk mengurusi lomba 
masing-masing peserta. Hari pertama, mungkin kami 
sedikit terlambat dan tak mengikuti upacara pembukaan 
Jumbara PMR ke-XV disebabkan ada kendala saat akan 
menuju tempat perlombaan.

Sesampainya, kami segera menata semuanya, 
dimulai dari membangun tenda, membuat rak sepatu 
dari tongkat pramuka, dan masih banyak lagi. Meski 
terlihat melelahkan, tetapi tak sedikit pun terasa lelah, 
karena kita mengerjakannya secara sukarela seperti 
dalam 7 prinsip palang merah. Saat semuanya telah siap 
kami mulai bergegas untuk mengikuti setiap kegiatan 
yang dilombakan. Jumbara: JUMpa, BAkti, gembiRA 
itu dibagi lagi menjadi beberapa lomba. Pertama, 
JUMpa, ada travelling ke-palang-merah-an terdiri dari 
ke-palang-merah-an, kepemimpinan, sanitasi dan 
kesehatan, kesiapsiagaan bencana, kesehatan remaja, 
donor darah siswa (DORAS), duta putra-putri PMR, 
dan jurnalistik remaja. BAkti, ada ngobrol bareng 
forpis, karya peduli lingkungan bakti sosial, dan karya 
peduli lingkungan. GembiRA ada edutainment serta 
olahraga persahabatan.

Meski hanya 4 hari berada di sana, kami 
merasa seperti saudara yang lama tak jumpa. 
Apalagi punya tetangga tenda yang selalu bikin 
ketawa, meski kadang saat malam hari ramai di 
sebelah, nggak apa-apa. Mungkin di antara ke-14 
anggota PALEJA MIFNUDA yang ikut pastinya ada 
yang rindu rumah beserta isinya, "Hayo siapa 
anggota PMR yang kemarin sambat rindu rumah?". 
Tapi, kecil kemungkinan sih. Buat apa sambat kalo 
di sana sama pembimbingnya bercanda sembari 
bucin menghilangkan penat sejenak. Kami di sana 
memang lomba tapi tak terasa, lebih seperti kita 
ngikutin sebuah bimbingan. Banyak ilmu dan teman 
yang kami dapat.

Ada kisah lucu sekaligus haru di balik 
kemenangan jawara kita, Vivi. Saat di tenda, hari 
ketiga di malam harinya, Vivi berkata, "Bu Aini, 
pokoknya saya nggak boleh sakit Bu, pokoknya 
saya hari Senin harus maju saat upacara nanti pak 
Suhadi harus salaman sama saya Bu." Kerja keras 
dia membawakan hasil yang patut disyukuri. 
Terimakasih banyak Vivi Maschurin telah 
mengharumkan nama PALEJA MIFNUDA 
sekaligus sekolah kita tercinta.

By : Paleja Mifnuda

Pulang Pulang 
dengan , dengan , EmasEmasPulang 
dengan , Emas

Buat Kita  BANGGA
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S M A R I F D A G O E S  T O  C A M P U S 
merupakan event atau kegiatan yang dilaksanakan 
setiap tahunnya oleh SMA Maarif NU Pandaan. Pada 

kesempatan kali ini, peserta didik kelas XII 
MIPA/IPS bersama wali kelas dan guru BK 
berkunjung ke 2 kampus besar yang ada di Malang 
yaitu Universitas Brawijaya dan 
Universitas Islam Negeri Maulana 
Ma l ik  Ib rah im Malang  (UIN 
MALANG). Kegiatan ini bertujuan 
memberikan informasi serta edukasi 
kepada seluruh peserta didik untuk 
m e l a n j u t k a n  p e n d i d i k a n  k e 
perguruan tinggi atau universitas. 
Lebih jauh lagi, agar tercipta bibit 
y a n g  u n g g u l  d a l a m 
mengembangkan ilmu pengetahuan 
untuk kehidupan mereka di masa 
depan .  Peser ta  d id ik  dapa t 
mengetahui cara masuk universitas 
tersebut, fakultas yang ada, kuota 

mahasiswa yang diterima di masing – masing 
fakultas, dan prestasi yang sudah diraih oleh 
universitas. Tidak hanya itu, peserta didik juga bisa 

berjalan-jalan di lingkungan universitas sehingga 
bisa mengetahui secara langsung kehidupan dan 
kebiasaan mahasiswa yang ada di universitas 
tersebut.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis 
tanggal 14 November 2019 di Gedung 
Samantha Krida Universitas Brawijaya dan 
Masjid Ulul Albab Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan 
berjalan dengan lancar dan berkesan sehingga 
banyak peserta didik yang bertanya pada saat 
penyampaian edukasi dan informasi di 

universitas. Harapannya, ada kerjasama yang 
baik antara SMA Maarif NU Pandaan dengan pihak 
universitas yang telah kita kunjungi.

Citizen Journalism
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 Adiwiyata adalah salah satu bentuk kepedulian 
perlindungan alam yang diterapkan di sekolah, dimulai 
dari sinilah sebuah inisiatif untuk menyelamatkan 
lingkungan dari limbah sampah. Hal ini berkaitan erat 
dengan pembahasan mengenai 3R yang sudah marak 
menjadi perbincangan masyarakat. Namun, apakah 
mereka sudah mengerti apa yang dimaksud dengan 3R 
yang sesungguhnya? 3R, seperti yang sudah banyak 
diketahui merupakan singkatan dari Reduce, Reuse dan 
Recycle. Ini merupakan suatu gerakan agar manusia lebih 
ramah lingkungan dan salah satu cara untuk menekan laju 
pemanasan global. Apabila dilihat lagi dengan saksama, 
urutan 3R tersebut tidaklah disusun sembarangan. 3R juga 
menunjukkan kepada kita sebuah panduan tahapan-
tahapan apa saja yang harus dilakukan. Pertama adalah 
Reduce atau diartikan sebagai mengurangi.  Ditempatkan 
di urutan paling depan karena itu merupakan hal yang 
sangat mudah untuk dilakukan.  Mengurangi merupakan 
tindakan pencegahan agar lingkungan kita tetap terjaga.  
Melalui reuse kita diajak untuk dapat menggunakan 
kembali sumberdaya yang sudah kita pergunakan 
sebelumnya. Tahapan recycle merupakan tahapan akhir 

Sentuhan Hati

 Fatwa-fatwa telah banyak terungkapkan, 
terutama dalam kitab suci Al-Qu'ran, salah satunya 
tercantum dalam  Q.S. Al-Baqarah 2 : 30, yang intinya 
bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai  
khalifah di bumi untuk mengemban amanah dan 
bertanggung jawab memakmurkan bumi. Sungguh 
sangatlah mulia amanah ini. Akan tetapi, sudahkah kita 
laksanakan amanah ini dengan baik…..??? 

Kebiasaan Buruk

 Dimana-mana  sekarang  banyak  o rang 
membicarakan tentang lingkungan hidup. Topik 
lingkungan hidup dijadikan bahan pembicaraan dalam 
berbagai seminar, simposium, dan diskusi di berbagai 
tempat mulai dari level sederhana sampai ke ruang 
konvensi berharga mahal. Namun, hasilnya hanya cukup 
sebagai agenda dan bahan berita pada media cetak dan 
media elektronik yang bertajuk lingkungan hidup. Kita 
mulai dari diri kita sendiri untuk menghindari kebiasaan 
buruk tentang hal ini dengan membuang sampah pada 
tempatnya, lebih-lebih kita bisa melakukan pengolahan 
sampah.

Tentang Limbah

karena materi yang diproses sudah menjadi bentuk 
dasarnya. Dengan cara ini, kita bisa mengambil kembali 
bahan dasarnya untuk kemudian diolah menjadi bentuk 
baru. Dalam tahapan ini kita bisa melakukan konservasi 
sumberdaya alam dan energi. 

Diawali dari Lomba Kebersihan Kelas sebagai 
Motivasi

 Diawal i  dar i  Recyle  in i lah  Adiwiya ta 
berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dengan 
mengambil tema “Cerdas Memilah Sampah” (CMS) dan 
tertuang dalam lomba kebersihan kelas. Program ini 
dilakukan di SMA Maarif NU Pandaan bekerjasama 
dengan bank sampah. Lomba kebersihan kelas 
sebelumnya bertema tanaman pot kelas yang sukses 
dengan banyaknya tanaman pot kelas, sebagai antisipasi 
tetap tersedianya oksigen pada kelas dan sekolah lahan 
sempit. Jika kita cerdas memilah sampah maka itu 
merupakan salah-satu nilai tambah dalam menabung 
sampah, CMS dilakukan dengan prosedur sebagai 
berikut.

1. CMS diikuti oleh seluruh kelas di SMA Maarif 
NU Pandaan.

2. Cara memilah limbah disosialisasikan oleh “Duta 
Lingkungan” SMA Maarif NU Pandaan.

3. Limbah yang terkumpul dapat dipilah menjadi 
limbah plastik, limbah sase, dan limbah botol bekas.

4. Limbah yang dikumpulkan akan disetorkan 
secara berkala kepada  tim Adiwiyata.

5. Limbah yang terkumpul ditimbang berdasarkan 
jenisnya, hasilnya ditulis dalam buku tabungan yang 
diberikan oleh bank sampah.

6. Saldo terbesar dari pengumpulan sampah serta 
dipastikan kelasnya bersih, maka kelas tersebut 
dinyatakan menang.

Demikianlah apa yang dapat kami tulis tentang 
kegiatan lomba kebersihan kelas dengan tema “Cerdas 
Memilah Sampah”. Semoga hal ini menjadi bekal bagi 
kita semua dalam menyelamatkan lingkungan. Dengan 
menyelamatkan lingkungan, insyaAllah terlaksanalah 
kita sebagai khalifah di bumi ini, dan patutlah kita katakan 
“ Kemuliaan di balik memilah sampah”. Semoga 
bermanfaat dan menjadi motivasi. Salam konservasi!

(sebuah artikel dari kegiatan Adiwiyata “Cerdas Memilah Sampah”)
Yustina Rahmah, S.Pd.

Kemuliaan di  Memilah Kemuliaan di  Memilah Balik SampahBalik SampahKemuliaan di  Memilah Balik Sampah
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Salah satu hari besar bagi umat 
Is lam yang jatuh pada bulan November 
kemarin adalah Maulid Nabi Muhammad SAW yang 
bertepatan pada tanggal 9 November 2019 (12 Rabiul 
Awwal 1441 H). SMA  Maarif NU Pandaan mengadakan 
PHBI (Panitia Hari Besar Islam), yakni peringatan hari 
lahirnya Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu, 16 
November 2019.

Acara tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-
tahun sebelumnya. Kali ini lomba-lombanya lebih 
variatif. Selain itu, biasanya kegiatan dilaksanakan sedikit 
formal. yakni memakai seragam sekolah. Akan tetapi, kali 
ini lebih santai menggunakan gamis untuk perempuan dan 
baju koko-sarung bagi laki-laki. sehingga terkesan santai 
dan lebih religious layaknya santri pondok pesantren pada 
umumnya. 

Acara yang berlangsung dari pukul 07.00 -12.00  
WIB di halaman gedung putih. Pembukaan dimulai 
dengan tampilan grup Albanjari dari SMARIDA yang 
membawakan salawat diba' dan dibaca bersama-sama 
oleh semua guru dan siswa. Kemudian acara dibuka oleh 
MC perwakilan dari ekstrakurikuler Public Speaking, 
yakni Ersa Charolin A.dan Lia Latul M., pembacaan ayat 
suci Al-Qur'an oleh juara I lomba seni baca Al-Quran, 
Aeni, sambutan dari kepsek, Bapak Suhadi,S.Pd., 
pembacaan puisi bertema Cinta Rasulullah oleh juara II 
lomba baca puisi, Amanda Dwi Agustina. 

Setelah dibuka, peringatan Maulid Nabi diisi 
dengan ceramah agama oleh Juara I ceramah/khithobah, 
Afifi Alfianto. Materi yang disampaikan pun tentu saja 

tidak jauh dari tema Maulid Nabi Muhammad SAW. 
Semua warga SMARIFDA senantiasa antusias mengikuti 
acara tersebut. Barulah di akhir acara, pembacaan doa 
dipimpin oleh Bapak M. Rofi'i Ihsan, S.Pd.I.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini 
merupakan salah satu contoh kecintaan warga 
SMARIFDA kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
berjasa membawa cahaya Islam pada zaman kegelapan 
yang penuh dengan kebodohan (zaman jahiliyah) dulu 
menuju zaman yang penuh berkah. Nabi Muhammad-lah 
yang datang untuk menyempurnakan semua ajaran agama  
sejak Nabi Adam AS, berkat Nabi Muhammad-lah umat 
Islam memiliki kitab yang paling sempurna di muka bumi 
ini. Kitab dari segala kitab, kitab dari segala ilmu 
pengetahuan, baik ilmu pengetahuan di dunia maupun di 
akhirat kelak. Oleh sebab itu, marilah kita selalu 
senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW 
agar kelak mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau 
sehingga kita semua dapat berkumpul dengan beliau di 
alam akhirat nanti, aaamiin. Allahumma salli 'alaa 
sayyidinaa Muhammad!

Citizen Journalism

di SMARIFDA

Peringatan Peringatan Peringatan 
Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H 

NAMA LOMBA JUARA NAMA SISWA KELAS

Kreasi Kerudung I Maulidatul Hasanah XI MIPA 1

II

 

Mia Khoiriyah

 

XI MIPA 5

III

 

Nala Anjung

 

X IPS 1   

Kaligrafi I
 

Fitri Nur Rohmah 
 

XI MIPA 5

II Jaka Purnama XII IPS 1

III
 

Anggita Cahyaningasri
 

XI MIPA 1

   Baca Puisi I

 

Nabilah Aaanissaadah

 

X MIPA 4

II

 

Amanda Dwi Agus�na

 

X IPS 5

III

 

Melisa Tri Wahyuni

 

XI MIPA 2

   

Seni Baca Al-Quran I

 

Aeni

 

XII MIPA 4

II

 

Alfisyahriyah N.R.

 

XII MIPA 5

III Agis Salsabila X MIPA 1

Ceramah/khithobah I Afifi Alfianto XII IPS 2

II Faula Zuzin M. X MIPA 3

III Ananda Aulia Devy XII MIPA 2

( K h o i r u n N i s a ' , S . P d . )

DAFTAR PEMENANG LOMBA MAULID NABI 2019
SMA MAARIF NU PANDAAN
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Detektif Bahasa

A: Bro, besok kita nongkrong yuk.
B: Ogah ah, males gue.
A: Ah, dasar antsos lo..
B: Heh, gue cuma asosial, bukan psikopat!
A: Hee?

Saya yakin banget, banyak dari kalian  yang bingung dengan 
dialog di atas. Kalau bingung, itu berarti selama ini kalian biasa 
menggunakan istilah “antsos” untuk melabeli orang yang 
sedang malas atau menarik diri dari lingkungan sosialnya. 
Padahal, penggunaan istilah itu keliru, lho. Berikut 
penjelasannya...
Antisosial
 Berarti perilaku yang melawan masyarakat atau 
lingkungan di sekitar kita, seperti merisak (bully), 
membunuh, merampok, perilaku licik. Anti: bentuk terikat 
(jadi harus digabung dengan kata berikutnya) berarti 
melawan; menentang; memusuhi. Berdasarkan definisi ini, 
antisosial juga berarti bentuk gangguan kepribadian dan 
berkaitan dengan psikopat. Nah, loh...

Jadi, masih yakin akan pakai istilah ini untuk kegiatan 
menarik diri dari kehidupan sosial atau sekadar berdiam diri? 

Lebih baik pakai kata “sosial”.

Asosial
 Dipungut dari bahasa Belanda (asociaal). Pada 
prinsipnya, kata ini lawan dari kata sosial. Perannya, 
menegasikan kata berikutnya: sosial. Ini mirip dengan kata 
amoral, yang berarti tidak bermoral; tidak berakhlak. Jadi bisa 
dibilang asosial berarti tidak bersifat sosial; tidak memedulikan 
kepentingan masyarakat.
 Selain satu contoh ini, masih ada  salah kaprah lain 
dalam menggunakan Bahasa Indonesia. Mau tahu? Baca 
sampai selesai ya!\
Kenapa Ada Salah Kaprah dalam Berbahasa?
 Meskipun ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa 
Indonesia tidak serta merta jadi bahasa ibu bagi masyarakatnya. 
Tidak sedikit orang yang dibesarkan dari keluarga yang 
dominan menggunakan bahasa daerah. Namun demikian, 
mereka paham Bahasa Indonesia meskipun tidak mesti belajar 
secara formal terlebih dulu seperti pembelajaran bahasa Inggris 
di kursus-kursus. Bisa dibilang, yang mempelajari secara baik 
itu hanya orang asing dan guru bahasa saja.

 Ternyata, ini punya efek negatif ke penggunaan 
Bahasa Indonesia itu sendiri. Kita jadi sering abai saat 
berbahasa Indonesia karena merasa sudah bisa (dan biasa) 
menggunakannya. Kita suka malas buka kamus saat 
menemukan kata yang artinya belum diketahui atau diketahui 

tapi berdasarkan dugaan semata. Ini baru buta 
makna kata, belum buta tata bahasa dan tetek 
bengek lainnya. Akhirnya, kebutaan ini 
telanjur menjadi kebiasaan padahal salah 
kaprah. Tidak hanya di level individu saja, di 
institusi pemerintah hingga dunia jurnalistik 
yang seharusnya sangat memperhatikan 
penggunaan bahasa, salah kaprah banyak terjadi.

1. Tegar

“Semoga keluarga yang ditinggalkan dalam 
musibah ini menjadi tegar.”

 Pada awalnya (cek Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, karya W.J.S Purwadarminta), kata tegar 
berarti 'keras kepala', 'kepala batu' dan 'ngeyel'. 
Namun, entah sejak kapan kata ini bertambah makna 
(jadi dua makna) yaitu tabah; kuat; sabar. Padahal 
makna kedua ini bertolak belakang dengan yang 
pertama. Entah kenapa pula dalam keseharian makna 

yang lebih sering beredar makna yang kedua seperti pada 
kalimat contoh di atas.

2. Ubah vs rubah

Aku Mau (Once)

Kau boleh acuhkan diriku
dan anggap ku tak ada

Tapi takkan merubah perasaanku
Kepadamu 

 Apa yang janggal dari lirik salah satu lagu yang pernah 
hits ini? Ada apa dengan kata ubah? Ya, dalam bahasa formal 
atau informal, seringkali kata ini dieja dengan kata rubah atau 
merubah. Ketika kata ini diberi imbuhan me-, kata yang 
terbentuk adalah mengubah (me+ubah=meng+ubah), bukan 
merubah. Merubah bisa saja berarti menjadi (seperti binatang) 
rubah. 

3. Absensi vs presensi

Absensi Kehadiran Peserta Seminar Pembangunan 
Infrastruktur Indonesia.

 Apa yang keliru dari tulisan itu? Ya, betul. Yang keliru 
adalah penggunaan absensi yang disertai dengan kata 
kehadiran. Absen dipungut dari bahasa Belanda (absent), 
berarti tidak hadir atau tidak masuk. Jadi, kalau absensi  
digabung dengan kehadiran maka akan jadi arti yang beza, 
kalau kata orang Malaysia, dan bertentangan. Lebih baik tulisan 
absensinya dihilangkan. Namun begitu, penggunaan kata 
mengabsen (pemanggilan daftar hadir agar tahu mana yang 
hadir dan tidak) atau absensi (daftar ketidakhadiran) sah-sah 
saja digunakan.

Sinonim presensi: hadir, masuk
Antonim presensi: mangkir, bolos, perlop, 
madol, tidak hadir

****

 B a i k l a h ,  i n i  b a r u  s e d i k i t  d a r i  s e g u d a n g 
kesalahpahaman berbahasa kita yang harus diperbaiki. 
Caranya? menggunakannya dengan baik mulai saat ini secara 
perlahan. Coba bayangkan kalau nanti para bule belajar bahasa 
Indonesia dan mereka lebih paham serta terampil dari kita? 
Sedangkan bahasa Indonesia digadang-gadang akan menjadi 
bahasa internasional setelah bahasa Inggris. 

Sumber : www.zenius.net

By: Heppy Rahayu

Bahasa Indonesia, Mudah, Bahasa Indonesia, Mudah, 
Salah KaprahSalah Kaprah

Bahasa Indonesia, Mudah, 
Salah Kaprah
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Beberapa waktu lalu, Indonesia banyak 
mengalami konflik yang cukup merugikan, salah 
satunya yaitu tantang RUU KUHP yang dikeluarkan 
oleh DPR RI yang cukup kontroversial.

Setelah 50 tahun menggunakan aturan pidana 
warisan Belanda, kini Indonesia akan segera 
memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) sendiri. Pemerintah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) sudah sepakat rancangan KUHP 
disahkan dalam Sidang Paripurna pada tanggal 24 
September 2019. 

Meski sudah disahkan, masih banyak pasal 
yang menjadi perdebatan dan menuai kritik dari 
banyak elemen masyarakat. Beberapa pasal dalam 
RKUHP dinilai berpotensi mengancam kebebasan 
sipil, melanggar ranah privat warga negara, dan tidak 
berpihak pada kelompok minoritas. Hal ini yang 
menyebabkan banyak masyarakat mengeluh, 
terutama para mahasiswa yang sampai melakukan 
aksi turun ke jalanan untuk melakukan demo dengan 
tujuan menolak RUU KUHP yang telah ditetapkan 
oleh DPR. 

Setidaknya terdapat beberapa pasal kontroversial 
yang memicu terjadinya gejolak di kalangan 
masyarakat terutama mahasiswa. Berikut adalah 
pasal-pasal yang dinilai kontroversial.
1. Pasal Penghinaan Presiden

Pasal 218 ayat 1 berbunyi: Setiap orang yang 
di muka umum menyerang kehormatan atau 
harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil 
Presiden dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling 
banyak Kategori IV. Pasal tersebut dinilai 
mencederai demokrasi akibat pembatasan 
menyampaikan aspirasi berupa kritik yang 
ditujukan untuk presiden.

2. Pasal Pengenaan Denda untuk Gelandangan
RUU KUHP mengancam penggelandangan 

didenda maksimal Rp 1 juta. Selidik punya 
selidik, ancaman itu juga sudah berlaku di 
berbagai daerah, Jakarta salah satunya. Di ibu 
kota, penggelandangan maksimal didenda Rp 20 
juta. Adapun di Pekanbaru, maksimal didenda Rp 
50 juta

3. Pengkritik Hakim Dipenjara 5 Tahun
RUU KUHP yang kini berada di meja DPR 

berisi ancaman penjara bagi orang yang 
mengkritik pengadilan. Tidak main-main, siapa 
saja yang mengkritik pengadilan dan hakim bisa 
dipenjara 5 tahun. Pasal ini diduga juga bisa 
mengancam kebebasan pers.

Ada Apa Sih denganAda Apa Sih dengan  Indonesiaku?Indonesiaku?Ada Apa Sih dengan Indonesiaku?
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4. Korban Perkosaan Boleh Aborsi, Tapi 
Waktunya Terbatas

Awalnya, RUU KUHP juga tetap melarang 
aborsi dan dimasukkan sebagai tindak pidana 
kejahatan, sama seperti undang-undang yang 
lama. Tapi setelah dikritik karena ini bisa 
menjerat pelaku aborsi yang merupakan korban 
perkosaan, RUU pun direvisi dengan menyebut 
bahwa korban pemerkosaan boleh melakukan 
a b o r s i  d e n g a n  b a t a s  4 0  h a r i .
"Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 huruf b hanya dapat 
dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 
hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir," 
demikian bunyi Pasal 31 ayat 2 PP Nomor 
6 1 / 2 0 1 4
Jangka waktu 40 hari dikritik karena terlalu 
singkat, sebab menurut para pendamping korban 
perkosaan, biasanya para korban justru baru 
mengetahui kalau dirinya hamil setelah 40 hari. 
Belum lagi akibat trauma, mereka akan sulit 
untuk membuat keputusan besar.

5. Kriminalisasi Tukang Gigi 
Pasal 276 ayat 2 mengancam 5 tahun penjara 

b a g i  t u k a n g  g i g i .  B u n y i n y a  y a i t u :
"Setiap orang yang menjalankan pekerjaan 
menyerupai dokter atau dokter gigi sebagai mata 
pencaharian baik khusus maupun sambilan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak 
K a t e g o r i  V , "
Sebelumnya, kriminalisasi tukang gigi ditentang 
para tukang gigi ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
Kriminalisasi tukang gigi tertuang dalam Pasal 
78 UU Kedokteran. MK pun sudah memutuskan 
bahwa tukang gigi tidak bisa dipidana.

6. Hubungan Seks di Luar Nikah
Laki-laki dan perempuan yang hidup 

bersama tanpa ikatan pernikahan atau melakukan 
hubungan seks di luar nikah (zina) dijerat dengan 
pasal 417 dan 419. Orang yang berzina bukan 
dengan pasangan sah menikah dipidana penjara 
satu tahun. Bagi pasangan yang hidup bersama 
tanpa ikatan pernikahan atau kohabitasi dipidana 
enam bulan. Kelompok masyarakat sipil menilai 
aturan ini tidak perlu, karena sudah masuk ke 
ruang privasi.

7. Hukuman ke Koruptor Lebih Ringan
Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tipikor (Tindak Pidana 
Korupsi), minimal hukuman ke koruptor yang 
bertujuan memperkaya diri sendiri adalah 4 
tahun penjara. Nah, dalam Pasal 604 RUU 
KUHP, hukuman minimalnya malah dipotong 
setengahnya menjadi minimal 2 tahun penjara.

8. Pasal Kecerobohan Memelihara Hewan
Pasal 340 RKUHP: Dipidana dengan pidana 

penjara paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling banyak Kategori II (denda 
maksimal sepuluh juta), setiap orang yang tidak 
mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya 
yang menyerang orang atau hewan. Selain hal di 
atas, pemilik hewan juga akan dikenai 6 bulan 
penjara, apabila:

a. M e n g h a s u t  h e w a n  s e h i n g g a 
membahayakan orang

b. Menghasut hewan yang sedang 
ditunggangi atau hewan yang sedang 
menarik kereta atau gerobak atau yang 
dibebani barang

c. Tidak menjaga secara patut hewan 
buas yang ada dalam penjagaannya

d. Memelihara hewan buas yang 
berbahaya tidak melaporkan kepada 
P e j a b a t  y a n g  b e r w e n a n g

Kedelapan pasal tersebut memang dinilai 
kontroversial. Banyak yang menilai bahwa pasal-
pasal tersebut tidak sesuai dengan urgensi saat ini, 
terlalu membatasi hak-hak warga negara hingga 
dinilai cacat logika.
 Selain delapan pasal di atas, ada juga 
kebakaran hutan yang cukup luas di hutan 
Kal imantan  dan  Sumat ra .  Kebakaran  in i 
menyebabkan kerugian yang cukup besar. Dari data 
citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN) menunjukkan setidaknya 
terdapat 179 titik panas di seluruh wilayah Indonesia. 
Khusus di wilayah yang terbakar di lahan gambut 
seperti Sumatera dan Kalimantan, berkurang drastis. 
Penurunan  i tu ,  menuru t  Badan  Nas iona l 
Penanggulangan Bencana (BNPB), dipengaruhi oleh 
hujan buatan yang berlangsung selama sepekan. 
Namun BMKG mengingatkan pihak berwenang 
untuk tetap mewaspadai terjadinya kembali 
kebakaran hutan dan lahan karena musim kemarau 
berlangsung hingga akhir Oktober. 

Ada beberapa Dampak dari kebakaran hutan 
dan lahan yaitu terjadi kerusakan pada ekosistem dan 
musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup 
di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi 
udara yang dapat menyebabkan penyakit pada 
saluran pernapasan seperti Infeksi Saluran 
Pernapasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru 
obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu 
jarak pandang, terutama untuk transportasi 
penerbangan.

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com

By: Ummaydz
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Menjelang penerimaan peserta 
didik baru, masyarakat dan siswa baru 
mengeluhkan tentang adanya sistem 
zonasi. Sistem zonasi sendiri yaitu 
sebuah sistem pengaturan proses 
penerimaan siswa baru sesuai 
dengan wilayah tempat tinggal. Sistem 
tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 
14 Tahun 2018. Peserta didik baru yang wilayah 
tempat tinggalnya jauh dari sekolah yang diingkan 
akan tidak lolos pada tahap penerimaan. Namun, 
menurut  Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah  Kemen te r i an  Pend id ikan  dan 
Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, 
sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) tidak akan dipaksakan pada wilayah dengan 
akses transportasi sulit. 

Selain itu, sistem zonasi pun tidak berlaku 
pada Satuan Pendidikan Kerjasama dan sekolah 
dengan modul asrama. Sistem zonasi itu sendiri telah 
diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 
yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk 
penyelenggaraan ujian nasional. Lalu, pada tahun 
2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan 
dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 
melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. 

Banyak sekali yang menanyakan untuk apa 
ada sistem zonasi? Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy 
mengatakan sistem zonasi ini bertujuan untuk 
memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan 
bagi semua kalangan masyarakat. Sistem zonasi juga 
bertujuan untuk mengubah stereotip 'sekolah 
unggulan' dan juga menghilangkan diskriminasi 
dalam dunia pendidikan. Muhadjir Effendy pun 
menjelaskan bahwa sekolah, khususnya sekolah 
negeri harus mampu mendidik semua siswa tanpa 

ada perbedaan. Prestasi itu tidak diukur dari asal 
sekolah, melainkan dari masing-masing individu 
anak yang berhak menentukan prestasi dan masa 
depannya. Setiap anak punya keistimewaan dan 
k e u n i k a n n y a  m a s i n g - m a s i n g  y a n g  b i s a 
dikembangkan secara maksimal untuk masa 
depannya. Namun, tujuan yang postif itu banyak pula 
yang kontrakontra.

 Tentang sistem zonasi, banyak peserta didik 
baru mengeluhkan tentang berlakunya sistem yang 
dinilai kurang adil ini. Karena, di mana anak dengan 
nilai UN tinggi "kalah" dengan anak berdomisili 
lebih dekat sekolah yang diuntungkan dengan 
perhitungan zonasi berbasis jarak. Namun, banyak 
juga yang merasa sistem zonasi sangat bagus untuk 
pemerataan sistem pendidikan di indonesia. Tidak 
ada lagi yang namanya sekolah "favorit". Maka, 
dengan sistem zonasi, kita harus membuktikan 
prestasi  dan j iwa kompeti t i f  berdasarkan 
kemampuan kita.

Sumber: 

https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-

sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_zonasi

By: Dinan Div

ZONASI ZONASI ZONASI 
Pemerataan Pendidikan Pemerataan Pendidikan Pemerataan Pendidikan 

Y A N G 
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Hai Guys….buat kamu yang saat ini berada di rentang 
usia 1 hingga 20 tahun, maka kalian layak mendapat gelar 
Generasi Zaman now (Generasi Zi). Wow amazing!…. 
Karena generasi zi berada di era milenial dan digital; 
berbagai peralatan canggih dapat digunakan untuk 
mempermudah tugas dan pekerjaan kalian sehingga 
kenikmatan hidup di dunia serasa lengkap. Eeiitt….  tapi 
itu bagi yang bisa memanfaatkan peralatan canggih dan 
kemajuan teknologi dengan benar, bijak, dan bertanggung 
jawab. Sebaliknya, bagi yang tidak bisa memanfaatkan 
era milenial dan digital dengan benar maka malapetaka 
yang bakal menimpa kalian; mulai dari gangguan 
kesehatan hingga gangguan psikologi, hiiii….. ngeri…… 
So, Guys, buat kamu yang beranjak remaja, biar kalian 
tidak rugi di era yang penuh kemudahan ini, kalian harus 
selalu aware terhadap zona berikut ini.
1. Zona Ketika Kasmaran Alias Jatuh Cinta

Duh…. Yang lagi kesemsem cinta bakal lupa 
daratan deh, yang ada dalam pikiran kalian bayangan-
bayangan indah tapi semu belaka (cinta yang tidak pasti 
atau palsu) bukan seperti yang pernah kalian lihat dalam 
film dan medsos yaitu love is amazing, love is awesome, 
love is happy dan lain-lain, jadi harus waspada lho… 
bahwa kasmaran bisa membutakan akal sehat dan hati 
kalian, “love is blind”. “Belaen tenan” kata orang Jawa 
jika kalian menjadi generasi enggan berpikir alias malas 
belajar. Parahnya Guys ketika kalian dimabuk cinta 
adalah kalian tidak bisa berpikir panjang, tetapi justru 
berpikiran sesaat demi kesenangan sesaat saja, contohnya 
begitu si dia mengeluarkan jurus rayuan gombalnya, 
kalian langsung saja memberikan seluruh jiwa dan raga 
atas nama cinta padahal yang mengendalikan hati dan 
pikiran kalian saat itu adalah nafsu birahi saja. Kalau 
sudah terjadi hal-hal yang berhubungan denga aib kalian 
langsung ambil jalan pintas aborsi atau bunuh diri, 
Naudzubilah min dzalik….. 

Sesungguhnya Guys, buat kamu yang jomblo 
harusnya kalian bersyukur karena Allah melindungi diri 
kalian dari perbuatan dosa, pelecehan seksual, dan 
pelecehan harga diri. So Guys, agar tidak terjebak dalam 
lingkaran dosa karena salah dalam menyikapi jatuh cinta, 
segeralah mempertegas diri/jiwa dengan memegang 
teguh prinsip bahwa pendidikan dan masa depan lebih 
penting dari pada keindahan semu/sesaat. Dan ingat 
firman Allah dalam surah An-Nur:26,  “Wanita-wanita 
yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki 
yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji pula. Dan 
wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik 
dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang 
baik.” So Guys, mau pilih yang mana?????

 2. Zona Bergaul atau Berteman, Bahasa 
Gaulnya Sosialita

Generasi zi seusia kalian ini tidak pernah kehabisan 
bahan untuk ngerumpi Guys…, mulai dari ngomongin 
hal-hal yang realita hingga hal-hal yang tidak nyata alias 
ngelantur, seolah waktu yang ada kurang panjang untuk 

melanjutkan obrolan kalian, akhirnya kerajinan untuk 
terus ngerumpi dilanjutkan melaui whatsap, facebook, 
instagram, dan medsos lainnya hingga terbentuklah grup 
yang anggotanya terus bertambah dari berbagai penjuru 
asal sekolah, daerah, dan komunitas. Kerajinan ngobrol 
dengan teman yang berasal dari berbagai latar belakang 
yang berbeda dilanjutkan dengan pertemuan satu sama 
lain di suatu tempat yang asyik seperti kafe, fast food 
restaurant, tempat karaoke, taman, tempat-tempat sepi, 
dan tempat hiburan lainnya. 

Hubungan sekadar teman atau lebih dari teman 
mulai terbentuk, masing-masing mulai saling memahami 
karakter. Kelebihan dan kekurangannya, ada yang 
memanfaatkan untuk kebaikan dan ada pula yang 
memanfaatkan untuk kejelekan alias menjerumuskan 
dalam dunia kelam seperti jeratan narkoba, pergaulan 
bebas, geng bahkan kelompok radikalisme. So, Guys, 
berhati-hatilah dalam bergaul dan menjalin persahabatan, 
bentengi diri kalian dengan iman dan islam yang kuat, 
branded dirimu dengan akhlaq dan perilaku yang mulia, 
tingkatkan wawasan dan pengetahuan, jangan lupa 
senantiasa berdoa memohon perlindungan Allah SWT. 
Kalau hal-hal tersebut di atas kalian miliki, insyaallah 
kalian berada dalam pergaulan/sosialita yang baik dan 
diridai Allah SWT sehingga menjadi generasi yang 
berkualitas dan berguna bagi agama, nusa, bangsa serta 
keluarga. 
3. Zona Berkomunikasi

Zona ini lebih dari sekadar ngobrol seperti yang 
dijelaskan di zona pergaulan, cara berbicara, berpakaian, 
ber t ingkah  laku  bahkan  bahasa  tubuh  dapa t 
mengomunikasikan kepada orang lain, siapa diri kita. 
Pertama, cara berbicara dengan menggunakan intonasi 
rendah dan kata-kata yang baik akan memberikan 
informasi kepada orang lain bahwa kita adalah anak yang 
sopan dan lemah lembut. Sebaliknya, berbicara 
menggunakan intonasi tinggi dan kata-kata yang tidak 
ba ik  menginformas ikan  bahwa k i ta  anak  yg 
temperamental dan ingin menang sendiri.

Kedua, cara berpakaian .  Jika seseorang 
berpakaian seksi dan transparan maka komentar-
k o m e n t a r  n e g a t i f  y a n g  a k a n  d i l o n t a r k a n . 
“Hii…lekuktubuhnya….,hiii….itunya…hii…anunya….
kok tidak malu ya…”. Lebih buruknya lagi cara 
berpakaian seksi ini akan mengundang pelecehan seksual. 
Oh tidak…. Guys,  mari kita koreksi diri kita sendiri. 
Sudahkah kita berpakaian muslim/muslimah yang benar 
dengan menutup aurat? 

Ketiga, tingkah laku kita yang slonang-slonong 
mengindikasikan bahwa kita tidak beretika. Remaja 
beretika akan selalu meminta izin dan mengucap salam 
jika keluar-masuk kelas, menggunakan bahasa yang baik 
dan benar (Jawa / Indonesia), kata-kata yang digunakan 
selalu baik dan menyenangkan orang lain. Hal ini sesuai 
dengan tuntunan kitab suci Al-Quran, “Berkatalah yang 
baik atau diam”. Subhanallah… keren kan bro……. The 
last but not least alias terakhir, bahasa tubuh kita, wajah 
yang  se la lu  muram t idak  pe rnah  t e r senyum 
mengindikasikan kita anak yang angkuh, cara duduk kita 
yang tidak sopan (mengangkat kaki ke atas kursi), 
mengindikasikan kita anak urakan. 

 So Guys, tempatkanlah diri kalian di zona 
waspada tersebut di atas dengan baik dan benar, 
Insyaallah semuanya akan menjadi baik dan benar pada 
diri kalian, Amiin…. 

Z O N A W A S PA D A 

GENERASI 
ZAMAN NOW

(Ely Jayaningrum, S.S.)
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Literasi digital adalah pengetahuan dan 
percakapan yang menggunakan media digital, alat-
alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, 
mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, 
dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, 
cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka 
membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan 
sehari-hari. Literasi digital juga merupakan 
kemampuan menggunakan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) untuk mengomunikasikan 
konten/informasi dengan kecakapan kognitif dan 
teknikal. Literasi digital lebih cenderung pada hal-
hal yang terkait dengan keterampilan teknis dan 
terfokus pada aspek kognitif dan sosial emosional 
dalam dunia dan lingkungan digital.

Literasi digital sangat diperlukan pada masa 
kini. Selain untuk memudahkan aktivitas sehari-hari 
juga menjadi hiburan atau sebatas membunuh rasa 

bosan, seperti nge-game, streaming film, atau 
bermain media sosial. Akan tetapi, tak sedikit yang 
menggunakannya secara tidak bijak, seperti 
melakukan penipuan di perdagangan online, 
penyebaran hoax, dan sebagainya. Berarti, banyak 
yang kurang kesadaran atas literasi digital yang 
positif dong? Tentunya kita sebagai generasi terdidik 
harus menanamkan literasi digital untuk masa depan. 
Cara paling mudah adalah kreatif dan produktif di 
media sosial dalam konteks yang positif, mulai 
mengetik caption hingga mengunggah video yang 
bermanfaat dan memberi semangat. 

Sumber : 

https://www.kompasiana.com/blasiussibarani/5d3a7f

01097f3609122a87c2/pentingnya-literasi-digital-untuk-anak

By: Afroh

Kamu Harus Tahu

LITERASI DIGITAL UNTUK MASA DEPAN
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Apa kalian memiliki teman atau melihat 

orang lain bisa menghasilkan sebuah karya yang 

bagus. Pasti kalian pernah berpikir itu berkat 

bakatnya. Nah, sebenarnya apa sih bakat itu?  Bakat 

merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan 

dan dilatih agar berkembang menjadi suatu keahlian, 

kecakapan, dan keterampilan khusus tertentu. Untuk 

menjad i  sua tu  keah l ian ,  kecakapan ,  dan 

keterampilan khusus tersebut, seorang individu perlu 

menerima rangsangan berupa latihan-latihan yang 

sesuai dengan kemampuan dasar individu tersebut. 

Dengan adanya bakat memungkinkan 

seseorang mencapai prestasi dalam bidang tertentu 

apabila mendapat latihan, pengalaman, pengetahuan, 

dan dorongan, akan tetapi bakat tidak akan menjadi 

prestasi tanpa adanya dukungan dari minat yang 

tinggi. Maka dari itu, minat merupakan satu faktor 

pendorong berkembangnya suatu bakat. Keberadaan 

m i n a t  j u g a  s a n g a t  d i b u t u h k a n  d a l a m 

mengembangkan bakat kita. 

Jadi bakat tidak selalu murni berasal dari 

genetika. Namun, bakat bisa dikembangkan dalam 

bidang yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan 

membahas sedikit tentang tips dan trik untuk 

mengembangkan dan mengasah bakat yang kita 

miliki.

1. Beri Stimulasi

Stimulan pertama Anda adalah menyadari 

potensi yang ada dalam diri. Anda harus menyadari 

bahwa Anda memiliki potensi. Anda juga harus 

berkomitmen untuk belajar terus menerus dan tetap 

fokus. Perhatikan kelebihan yang Anda miliki 

selama ini. Jangan berfokus pada kelemahan terlalu 

banyak memikirkan kelemahan hanya akan 

mengurangi minat Anda dan akhirnya bakat yang 

Anda miliki terlupakan. Katakan pada diri Anda 

bahwa Anda memiliki komitmen untuk terus belajar 

dalam rangka mengembangkan bakat. Latih juga 

konsentrasi Anda agar Anda tidak mudah berpindah 

pada hal lain yang juga menarik.

2. Lakukan Banyak Latihan 

Anda harus melakukan banyak latihan untuk 

semakin mengasah bakat yang Anda miliki. Semakin 

banyak latihan yang Anda lakukan juga membuat 

Anda semakin ahli dalam suatu bidang. Latihan akan 

meningkatkan kuantitas serta kualitas diri Anda. Di 

samping hal itu, Anda juga perlu terus memotivasi 

diri Anda untuk menjadi yang lebih baik.

Yuk, Intip Tips dan Trik untuk Yuk, Intip Tips dan Trik untuk Yuk, Intip Tips dan Trik untuk 

MENGEMBANGKAN BAKAT KITA!MENGEMBANGKAN BAKAT KITA!MENGEMBANGKAN BAKAT KITA!
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3. Latih Kreativitas 

Kreativitas sangat dibutuhkan untuk berbagai hal 

saat ini, begitu juga dalam rangka mengembangkat 

bakat. Anda harus mulai mengasah kreativitas dalam 

mendukung pengembangan bakat. Anda bisa melatih 

kreativitas dengan mengamati berbagai hal di sekitar 

Anda atau melihat aktivitas serupa dengan bakat 

yang Anda miliki. Kreativitas dapat membantu Anda 

untuk mengeksplorasi bakat dalam diri Anda dan 

sejauh mana Anda bisa melakukan sesuatu.

4. Pastikan bahwa Lingkungan Anda Mendukung

Pastikan bahwa lingkungan Anda mendukung 

dalam pengembangan bakat Anda. Lingkungan 

bukan hanya orang-orang disekitar Anda namun juga 

mengacu pada segala sumber daya yang ada 

didalamnya. Lingkungan termasuk juga berbagai 

fasilitas dan juga biaya yang Anda perlukan dalam 

mengembangkan bakat. Dukungan dari lingkungan 

a k a n  m e m u d a h k a n  A n d a  d a l a m  p r o s e s 

mengembangkan bakat.

5. Beranikan Diri Anda 

Banyak orang yang tidak berani dalam 

mengembangkan bakatnya. Ada berbagai hal yang 

menjadi faktor pengaruh tersebut. Bisa jadi karena 

penghasilan yang didapatkan kecil dan berbagai 

masalah sosial lainnya. Anda perlu berani menjalani 

tantangan bagi diri Anda. Tantangan akan membuat 

Anda lebih matang dan lebih baik dalam melakukan 

sesuatu.

6. Terima Kritikan Orang Lain 

Bakat menjadi sesuatu yang lebih mudah Anda 

lakukan dibandingkan orang lain, hasil yang Anda 

dapatkan juga bisa lebih baik. Anda tetap harus 

menerima kritikan dari orang lain. Kritikan orang 

la in  akan membangun dan meningkatkan 

kompetensi dan potensi yang Anda miliki. Lewat 

kritikan orang lain, Anda akan mengetahui apa yang 

Anda sukai dan apa yang disukai oleh oranglain. Hal 

ini bisa menjadi jembatan antara yang Anda hasilkan 

dan kebutuhan orang lain sehingga bakat Anda 

menjadi lebih berharga.

7. Kenali berbagai faktor penghambat

Anda selanjutnya harus mengetahui faktor-faktor 

y a n g  m e n j a d i  p e n g h a m b a t  A n d a  d a l a m 

mengembangkan bakat. Mengidentifikasi faktor ini 

akan memudahkan Anda dalam mencari jalan keluar 

atau penyelesaian. Anda bisa memulai dengan 

menggolongkan faktor mana yang mudah untuk 

diatasi dan faktor yang sulit untuk diatasi. Jika Anda 

telah menggolongkan maka Anda bisa lebih mudah 

dalam menyelesaikannya. Hal-hal diatas merupakan 

cara mengembangkan bakat yang bisa Anda lakukan. 

Sekarang saatnya bagi Anda untuk mengembangkan 

bakat dalam diri untuk kemajuan karir Anda.

Nah, itulah beberapa tips dan trik yang bisa Anda 

ikuti dalam mengembangkan bakat yang Anda 

miliki. Jadi, jangan menyerah dan tetap semangat 

dalam mengasah bakat Anda. Terima kasih.

Sumber: 

https://dosenpsikologi.com/cara-mengetahui-bakat-diri-

sendiri/amp

By: Dyn
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Pengguna internet pasti mengenal world wide 
web (www). Lewat www, kita bisa terhubung, 
bertukar informasi dengan siapa pun, di mana pun, 
dan kapan pun selama jaringan internet bisa diakses. 
Nah, apakah kalian tahu siapa penemunya? Www 
ditemukan oleh seorang programmer ternama asal 
London, Tim Berners-Lee.

Pria kelahiran 8 Juni 1955 ini memiliki 
serentetan gelar yang diperolehnya karena kiprahnya 
di dunia ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. 
Sepak terjang Tim Berners-Lee dengan intenet 
dimulai ketika ia menjadi seorang ilmuwan di pusat 
Organisasi Penelitian Nuklir Eropa (CERN).

Saat itu, hingga 1989, internet hanya bisa 
diakses oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, 
cakupannya pun sempit, belum ada konsep yang 
mengkoneksikan banyak orang pada media internet. 
Ia pun merasa ada yang tidak optimal dengan 
penggunaan internet yang menurutnya memiliki 
potensi besar sebagai media berbagi informasi.

Ia merasa tak puas karena cara satu-satunya 
berkomunikasi di internet saat itu hanyalah melalui 
email. Makanya, Lee bersama dua orang temannya 
Vannevar Bush dan Douglas Engelbart mulai 
merintis konsep World Wide Web.

Hal pertama yang dilakukan adalah 
merancang bahasa program HyperText Transfer 
Protocol (HTTP) yang membuat sebuah data bisa 

didistribusikan ke banyak komputer. Kemudian, ia 
menciptakan Text Markup Languange (HTML) 
sebagai fondasi sebuah laman website.

" S a y a  h a n y a  m e n c o b a 
mengambil gagasan Hypertext dan 
menghubungkannya dengan 
Transmission Control Protocol 
lalu dengan ide-ide sistem 
domain, dan akhirnya, ta-da! 
Terciptalah World Wide Web," 
ungkap Lee saat diwawancari 
situs Achievment.org. Walau 
pun punya kontribusi besar 
bagi perkembangan dunia 
teknologi dan mengubah 
dunia, Lee tak menjadikan 
ciptaannya itu sebagai 
lumbung keuntungan 
finansial.

Sumber: 

https://www.liputan6

.com/tekno/read/30

71505/selain-bill-

gates-ini-3-tokoh-

teknologi-yang-

mengubah-

dunia

By: Isma

Tim Berners-Lee
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Kamu Harus Tahu

Universitas Indonesia ( UI)  adalah perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia.  UI merupakan universitas tertua di 
Indonesia, didirikan sejak tahun 1851. Kampus utamanya terletak di bagian utara dari Depok, Jawa Barat, tepat di 
perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan. Kampus utama lainnya terdapat di daerah Salemba di Jakarta 
Pusat. 

Universitas Indonesia mempunyai 58 jurusan program studi  S1. Berikut ini adalah jurusan kuliah di UI.

Sumber : https://www.ui.ac.id/akademik/sarjana-reguler.html

By : Tantiaps

Fakultas Jurusan

Rumpun Ilmu Kesehatan

Fakultas kedokteran 1. Ilmu kedokteran

Fakultas kedokteran gigi 1. Ilmu kedokteran gigi

Fakultas ilmu keperawatan 1. Ilmu keperawatan
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Klinik Religi

Dalam bulan Muharram ada satu yang 
istimewa. Masyarakat umum menyebutnya sebagai 
Hari Asyura. Terlebih dahulu, kita sampaikan 
kandungan dari kitab Nihayatuz-Zein Syekh 
Nawawi sebagai berikut. Dikutip dari sebagian 
ulama besar, bahwa amal ibadah yang layak 
diperhatikan di 10 Muharram ada 12:

1. Melaksanakan salat sunnah yang paling 
utama, yaitu Salat Tasbih.

2. Melakukan puasa sunnah, berikut tanggal 9 
Muharram-nya, dan paling utama 10 hari, 
dari tanggal 1-10 Muharram.

3.  Melakukan Sedekah.

4. Melakukan keleluasaan keluarga, artinya 
menambah dana belanja, membelikan baju 
baru, dll.

5. Melakukan mandi sunnah.

6. Melakukan kunjungan pada alim ulama.

7. Menengok orang yang sedang sakit.

8. Mengusap kepala anak yatim, artinya 
memberi kasih sayang seperti dengan 
menyantuni mereka.

9. Memakai celak mata.

10. Menggunting kuku.

11. Membaca surat Al-Ikhlas seribu kali.

12. Melakukan silaturrahmi terutama kepada 
saudara dan keluarga, sama seperti pada hari 
raya.

Melakukan Puasa Asyura dapat menghapus dosa 
selama setahun, dan melakukan keleluasaan 
keluarga adalah berdasar makna redaksi hadits yang 

sudah tersurat, sedangkan ibadah yang lainnya 
(seperti,12 ibadah yg disebutkan di atas) merupakan 
makna yang tersirat baik dari ayat -ayat Qur'an 
ataupun hadits-hadits. (Nihayatuz-Zein, hal 196).

KH Zakky Mubarak, juru dakwah di Jakarta 
mengingatkan, dengan memperingati hari Asyura, 
kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para 
Nabi dan Rasul terdahulu. Dengan membawa misi 
dasar menegakkan Aqidah Islamiyah, meyakini ke-
Esa-an Allah subhanahu wata'ala yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang.

“Peristiwa masa lalu merupakan cermin bagi kita 
untuk berusaha memisahkan kebenaran dan 
kebathilan, memisahkan yang baik dan buruk, agar 
dapat meratakan jalan bagi kita untuk menjangkau 
masa depan. Semua peristiwa dan kejadian-kejadian 
yang ada dalam alam semesta ini merupakan 
pelajaran yang bermanfaat bagi orang-orang yang 
mempergunakan akalnya.”

Dimodifikasi dari sumber: 

https://www.ngopibareng.id/timeline/10-muharram-ini-

12-amalan-hari-asyura-

By: Nabilla

10 Muharram, 12 Amalan Hari Asyura
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Klinik Religi

Salat subuh adalah salat yang begitu berat 

dilakukan bagi sebagian besar kaum muslim. Salat 

subuh dilakukan pada terbit fajar sampai menjelang 

matahari muncul. Namun, di balik semua itu banyak 

manfaatnya.

Dalam hadits dijelaskan, “Dua rakaat fajar 

lebih baik dari dunia dan segala isinya “ (HR Muslim 

)

Kita bisa meraih kebaikan itu dengan cara bangun 

pagi sebelum subuh. Melalui Rasul-Nya, Allah telah 

membuka rahasia yang amat berharga agar kita lebih 

mudah bangun pagi. 

Ada beberapa cara untuk menangani 

kejahilan setan waktu kita tidur, yaitu :

1. Ingatlah Allah saat membaca do'a akan tidur. 

Walaupun saat itu kita sudah ngantuk berat.

2. Berwudulah! Maka, kita pun akan lebih 

bersemangat untuk melakukan tahap selanjutnya.

3.  Salatlah dua rakaat, maka lepaslah semua 

belenggu setan.

 Beberapa manfaat ketika kita melaksanakan 

salat subuh:

- Mendapatkan barakah dari Allah Ta'ala.

- Mendapatkan ganjaran salat malam sepenuh 

waktunya.

- Berada dalam jaminan Allah Ta'ala.

- Dibebaskan dari sifat orang munafik.

Jangan tunda lagi, mulai malam ini, marilah kita 

lakukan tahap-tahap yang penting ini. Resep mahal, 

yang tak seorang pun mampu membuatnya. Petunjuk 

dari yang Maha Menunjukkan. Petunjuk yang tak 

mungkin salah.

By: Putri Amalia

RAHASIA MENGGAPAI KEUTAMAAN RAHASIA MENGGAPAI KEUTAMAAN RAHASIA MENGGAPAI KEUTAMAAN 

SALAT SUBUH
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Pojok Sastra

JOKER, sosok pemilik senyum mengerikan 
yang dikenal sebagai musuh Batman, hadir di layar 
lebar sebagai karakter utama. Diperankan oleh 
Joaquin Phoenix, film Joker mengulik masa lalu 
karakter yang terkenal kejam ini.

Film bercerita tentang Arthur Fleck (Joaquin 
Phoenix) yang harus banyak berjuang dalam 
hidupnya. Ia senantiasa berusaha berbuat baik, meski 
kata sempurna jauh dari kehidupan yang dijalaninya. 
Arthur memiliki masalah kejiwaan, kerap kali ia tak 
bisa menahan tawa. Hal ini membuatnya harus rutin 
berkonsultasi dengan pekerja sosial dari dinas 
kesehatan. Arthur ingin menjadi seorang komedian, 
tapi kini bekerja sebagai badut. Tak jarang ia 
diganggu oleh anak-anak iseng ketika bertugas 
mempromosikan toko. Di rumah, Arthur mengurus 
ibunya yang renta dan sering meracau.

Kehidupan seolah tak memihak Arthur. 
Masalah datang silih berganti. 

P u n c a k n y a ,  A r t h u r 
kehilangan pekerjaan. Di 
tengah kesedihannya ia 
m a s i h  m e n d a p a t 
p e r u n d u n g a n  d i 
transportasi umum. Di 
sini, emosinya tak lagi 
terkontrol.  Langkah 
berani pun diambilnya, 

d a n  p e r l a h a n 
m e n g u b a h 
pandangan serta 
sikapnya dalam 
m e n g h a d a p i 
masalah.

Cerita 
yang dibuat Todd 
Phillips dan Scott 
Silver ini merangkum 
momen krusial dalam kehidupan Arthur. Beberapa 
fase kehidupan Arthur digambarkan dengan 
dramatis, dan membuat trenyuh. Plot tentang asal 
usul Arthur dibangun dengan apik dan mengundang 
rasa penasaran.

Bukan perkara mudah membuat karakter 
yang sudah terkenal kejam menjadi sosok yang layak 
mendapat empati. Film Joker berhasil menghadirkan 
hal itu. Joaquin Phoenix membawakan karakter 
Arthur dengan luwes. Mulai dari bentuk fisik, 
ekspresi wajah sampai gestur tubuhnya begitu total 
menggambarkan kegusaran yang dirasakan Arthur.

Sutradara Todd Phillips menampilkan 
gambar-gambar puitis, dirangkai dengan adegan 
dramatis yang pemunculannya sering tak tertebak. 
Menit-menit awal Joker mungkin terasa mengalir 
pelan. Namun, secara perlahan, dihadirkan momen-
momen emosional yang membuat film terasa greget. 
Bahkan, durasi 121 menit menjadi tidak terasa. 
Ilustrasi musik dan dialog tajam sangat menunjang 
mood dan pesan yang hendak disampaikan.

Setelah menonton Joker, kalian 
mungkin dihantui pertanyaan ini: Apakah 
Joker sosok yang seharusnya dibenci atau 
malah dikasihani?  

Sumber: www.tabloid bintang.com

By: Naviatus S.

Joker : Kisah Kelam Si Jenaka
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Enam lima puluh

Berada pada

Zona waktu 

Terlambat

Bertato bertindik

Zona terpoin

Tingkat tinggi

Hi…. Ngeri…..

Nilai kurang dari

Batas minimal

Masuk zona

Remidi

Semua aturan

Adalah untuk

Mendidikmu

berakhlaq

ZONASI
By : Ely Jayaningrum, S.S.

Ndek jaman biyen

Ora ana hape, ora ana telpun

Ndek jaman saiki

Ana hape, suda sopan santun

Ndek jaman mben

Wong santun ra gelem dituntun

Jaman ngendi sing kudu daksuwun?

JamanJamanJaman

Dening : Nurul Fauziah Asal, S.Pd.
Nikmati Allah kuwi akeh banget seng kudu 

disyukuri
Ulama seng ngendika

Rahmat Allah swt palupine
Uga isih akeh liane

Lillahi robbi alamin iku carane

Firman Allah wes kaprapta
Iku kanggone wong islam kabeh

Riyadho kagem ragane
Dunga kudu ajeg

Amarga ndadosaken oleh nikmat
Ugi kaselametan dambaan saben manungsa

Saengga  manungsa
Iling marang ingkang kuwasa

Rahmat Allah
Dening : Nurul Firdausi Nuzula (XI IPS 4)

Geguritan Sandi Asma
Geguritan Sandi Asma
Geguritan Sandi Asma

Diriku suka padamu
Satu: Perbedaan yang tampak kentara

antara aku dan kamu
Dua: kamu yang pemberani, aku yang nekat
Tiga: Kamu suka melucu, aku suka tertawa
Empat: Kamu yang pede, aku yang pemalu
Lima: kamu suka bekerja di depan layar,

aku suka bekerja di balik layar
Enam: Kamu suka berbicara di depan khalayak 

ramai
aku suka berbicara di balik khalayak ramai

Kami terpisahkan akan jarak tak lekang waktu
Terhubung dengan permainan daring.

Lucu sekali, saling merindukan tak pernah bertemu
Paham akan resiko berat, biar aku mundur
Tak suka jika aku berjalan di belakangmu

Alasannya: aku suka, karna kamu akan menjadi 
seorang imam

Entah siapa yang akan engkau pimpin
Aku hanya berdoa kepada sang Khalik

Engkau dapat jumpa temu dengan perempuan 
shalihah nan baik

By:: @dee_novitasari

10² : Kamu dan Aku10² : Kamu dan Aku10² : Kamu dan Aku
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Begitu cepat waktu berlalu
Begitu indah hari-hari yang ku jalani 
bersamamu
Banyak kenangan yang ada bersamamu
Kau telah ku anggap saudaraku

Dan sekarang tak ku sangka
Kaupergi meninggalkanku
Kau pergi jauh dari dunia ini
Tapi tak ada yang bisa menggantikanmu di 
hati ini

Kau tetap sahabatku 
Kau tetap saudaraku
Kau tetap di hatiku
Selamat jalan kawanku
Tenanglah di alamsanasobatku

By : Ncahyaniiii

Teruntuk kita yang hanya sebatas kata
Apalah arti kita dalam kita

Kenang saja hubungan yang kau beri 
Nama, kita

Lantas untuk apa berjuang?
Untuk apa pula memeluk butiran debu?

Rasa ini, dicintai sepi
Dicintai sunyi

Masih diperlukan resah
Dan dibenci rindu

Kita hanya berarti tak berarti
Kita memang tak pernah kita

Sebab sampai detik ini
Aku hanyalah aku

Yang tanpamu

By: Depaa

SELAMAT JALAN SAHABATSELAMAT JALAN SAHABATSELAMAT JALAN SAHABAT

KitaKitaKita

Siapa yang tahu dengannya 

Elok tubuhnya dan harum baunya

Semua  orang tahu tentangmu 

Bahkan sampaike ujung akarmu

Jutaan kumbang yang datang 

Berlomba lomba hanya untuk menghisap 

nektar

Tapi tidak denganku

Aku akan selalu menjaga dan merawatmu

Sang mawar tidak pernah bosan menjadi pusat 

perhatian

Cantiknya selalu menawan membuat orang 

merindukan

Tiap hari aku dibuatnya terpesona hingga 

terpikirkan

Terima kasih engkau telah membuatku jatuh 

hati kepadamu

Walaupun hingga kini aku belum bisa 

memilikimu 

By: Jack_poetry

MAWAR

Pojok Sastra

CUKUP SAMPAI DI SINIRaihan Atila Syah (XI MIPA 1)
Berhenti menggapaimu adalah pilihanMenjadikanmu semesta abu adalah kebahagiaan yang tak pernah lekang

Terima kasih...

Setidaknya aku bisa memahamiBahwa sosok yang menjadi inspirasiTak selamanya harus dimiliki
Pintaku...

Tetaplah menjadi semesta dikala terang dan 
juga gelap

Paling tidak, kamu tetap bisa kulihat
Walau hanya dalam lelap

Mungkin cukup sampai disiniPaling tidak, kamu akan tetap berartiMeski takkan pernah memahami
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TerlambatTerlambatTerlambat

Risa, 

gad i s  be rkaca 

mata dan berkepang 

dua. Dia selalu dijuluki 'Si Culun' 

oleh teman-temannya. Usianya sudah menginjak 18 

tahun, tetapi penampilannya masih seperti anak 

kecil. Ia tidak pernah lepas dari kaca mata tebalnya 

dan selalu membaca buku. Walaupun culun, Risa 

selalu mendapat prestasi di sekolahnya. Oleh sebab 

itu, ia mendapatkan beasiswa sebagai siswa 

berprestasi dan keluarga tidak mampu.
 Ibunya seorang penjual ikan asin dan 
ayahnya sudah meninggal saat dia berusia 12 tahun. 
Sang ibu bekerja keras untuk menghidupi keluarga 
kecilnya. Untuk meringankan beban ibunya, Risa 
membuka praktik les untuk siswa yang kurang 
mampu. Meskipun hasilnya tak seberapa, ia tetap 
tekun menjalaninya untuk mengurangi beban di 
pundak ibunya
 Karena kepandaiannya tersebut, banyak 
teman-teman di sekolahnya merasa iri karena ia 
selalu mendapat pujian dari guru. Tak jarang pula, ia 
selalu mendapat olokan dan cibiran pedas dari teman 
sekolahnya. Meski semua orang membencinya,ada 
seorang gadis yang mau berteman dengannya
 Dia adalah Keysa, anak dari seorang 
pengusaha sukses di Indonesia. Dia memiliki kakak 
bernama Reno dan seorang adik yang masih SD 
bernama Alan. Meski dari keluarga yang terpandang 
dan bergelimang harta, Keysa selalu rendah hati. 
Sikapnya yang gampang bergaul membuat dia 
mempunyai banyak teman. Keysa tidak pernah 
memandang kasta/derajat seseorang untuk bisa 
berteman dengannya,  termasuk Risa,yang 
keluarganya bukan dari orang terpandang. Ia 
beranggapan bahwa semua orang itu sama.
 Di kelas, Keysa selalu bercerita tentang apa 
saja kepada Risa. Mulai dari kegiatannya jika hari 
libur, pengalamannya mendaki gunung, dan 
bercerita tentang adiknya yang sulit jika disuruh 
belajar. Oleh sebab itu, Keysa meminta Risa untuk 

menjadi guru privat untuk adiknya. Keysa 
menjanjikan gaji yang lumayan besar untuk Risa. 
Risa tidak menolak. Menurutnya ini merupakan 
kesempatan untuk membalas budi kepada ibunya 
yang sudah kerja keras mencari nafkah. Usia ibunya 
yang sudah menginjak lansia sudah tidak 
memungkinkan lagi untuk terus bekerja.
 Sepulang sekolah, Risa mendatangi rumah 
Keysa sebagai guru privat untuk adiknya. Ini 
merupakan pertama kalinya Risa berkunjung ke 
rumah Keysa. Sebelumnya, Keysa memang 
memberikan alamat rumahnya kepada Risa. 
Sampailah Risa di sebuah perumahan elit daerah 
Jakarta. Ia berdiri di depan pagar yang menjulang 
tinggi. Ia sempat mengira bahwa dirinya salah 
alamat. Sebelum akhirnya ada seorang satpam yang 
menyuruhnya masuk dan berkata bahwa ia telah 
ditunggu oleh Keysa di dalam.
 Saat gerbang rumah tersebut telah terbuka 
sempurna, Risa terkejut. Ia membelabakkan mata 
melihat besarnya rumah sahabatnya ini. Ya, ia baru 
pertama melihat bangunan semewah ini. Dia 
berandai-andai ingin mempunyai hunian yang 
mewah seperti ini. Tapi ia sadar, keadaan 
ekonominya tidak mencukupi. Untuk makan saja 
keluarganya harus pas-pasan. Ia bersyukur walaupun 
hanya tinggal di sebuah gubuk kecil.
 Setelah puas memandangi eksterior rumah 
Keysa, Risa akhirnya masuk ke rumah tersebut. Di 
ruang tamu, Keysa telah menyambutnya. Risa 
ternganga begitu melihat indahnya interior rumah 
Keysa. Berbagai barang mewah terpajang di sana. 
Mulai dari sofa, furnitur, guci,dan masih banyak lagi. 
Bisa ditebak bahwa itu semua barang-barang yang 
sangat mahal. Tentu, barang-barang tersebut tidak 
ditemui di rumah Risa.

Pojok Sastra

TerlambatTerlambatTerlambat
(Siti Nur Azizah-X MIPA 5)
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Mulailah hari itu ia menjadi guru privat untuk Alan, 
adik Keysa. Walaupun anknya agak bandel, Risa 
tetap sabar meladeninya. Dia selalu menyelingi 
guyonan disela mengajarnya agar Alan tidak jenuh 
dan bosan. Saat Risa izin ke kamar mandi, Ia 
menabrak seorang laki-laki. Ia terjatuh di lantai. Risa 
menunduk dan merintih kesakitan. Pria tersebut 
mengulurkan tangannya untuk membantu Risa 
berdiri. Risa menyambut uluran tangan tersebut.
 Saat bertatap muka dengannya, Risa merasa 
ada yang aneh pada dirinya. Dia merasa sangat gugup 
menatap wajahnya dan ia merasa pipinya memanas. 
Diketahui pria tersebut adalah Reno, kakak Keysa. 
Dia terkesan sangat dingin, cuek, dan irit ngomong. 
Suasana semakin canggung tatkala mereka berdua 
tak ada yang memulai pembicaraan. Kemudian Reno 
pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Risa dibuat 
bengong dan heran melihat sikapnya yang sangat 
cuek. Kemudian ia segera ke kamar mandi untuk 
membasuh mukanya agar tidak terlihat rona merah di 
pipinya akibat  perasaan anehnya tadi.
 Sudah sebulan ini Risa mengajar di rumah 
keluarga Keysa. Dan sebulan itu pula perasaannya 
semakin aneh. Ia semakin gugup jika bertemu 
dengan Reno. Di rumahnya juga begitu, ia selalu 
memikirkan tentang Reno, Reno, dan Reno terus. Ia 
selalu ingat dengan wajahnya, alisnya yang tebal, 
hidungnya yang mancung, dan bibirnya yang tipis. 
Entah apa yang telah dirasakan gadis itu, perasaan 
cinta kah?
 Sebaliknya,Reno merasa akhir akhir ini 
pikirannya sedang kacau karena memikirkan 
seseorang. Ya, memikirkan Risa. Dari mana ia tahu 
namanya? Tentu saja dari sang adik. Menurutnya, dia 

adalah gadis yang berbeda,beda dari 
y a n g  l a i n .  E n t a h  a p a  y a n g 

membuatnya berbeda, hanya Reno 
yang tahu.

 Sudah lama sejak pertemuan 
mereka yang tidak disengaja, 
mereka tetap tidak saling 
mengobrol. Tidak ada yang 
mau memulai obrolan duluan. 
Suasana canggung terus 
menyelimuti mereka berdua, 
hanya guyonan dari Alanlah 
yang memecah keheningan 
mereka berdua jika sedang 
berkumpul di ruang tengah 
rumah keluarga Keysa
 Sua tu  ha r i ,  Reno 
memberanikan diri untuk 
mengajak pergi Risa jalan-
j a l a n .  I a  m e n u n g g u 

kedatangan Risa ke rumahnya. Lama dia menunggu, 
tapi Risa tak kunjung datang. Tak lama, Keysa datang 
dengan menangis meraung-raung. Tanpa ba-bi-bu, 
Keysa langsung memeluk kakaknya sambil terus 
menangis. Ia mengatakan bahwa Risa mengalami 
kecelakaan saat pulang sekolah hingga mengalami 
pendarahan hebat di kepalanya. Sekarang Risa 
tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. 
Keadaannya koma.
 Lama Reno menunggu di luar ruangan. 
Akhirnya sang dokter keluar. Sang dokter 
membuang napas panjang sembari menggelengkan 
kepalanya. Reno paham atas gerakan dokter tersebut. 
Dapat disimpulkan bahwa Risa telah tiada. 
Diterobosnya pintu ruang VIP itu oleh Reno. Ia 
melihat sendiri tubuh Risa yang sudah terbujur kaku. 
Alat-alat bantu penunjang hidupnya pun telah 
dilepas dan hanya menyisakan penyesalan yang 
mendalam. Reno terlambat. Ya, terlambat untuk 
mengungkapkan perasaannya kepada sang gadis.
 Hari-hari tanpa kehadiran gadis itu di 
rumahnya,Membuatnya merasa sangat rindu. Ia 
rindu dengan kepolosan gadis itu, rindu melihat kaca 
mata tebalnya, rindu melihat senyumnya, dan masih 
banyak lagi. Sang adik, Keysa, akhir-akhir ini ia 
sering mengurung diri dan menangis di kamarnya. Ia 
merasa bersalah atas kematian Risa. Karena Risa 
telah menyelamatkannya ketika hampir terserempet 
motor, yang mengakibatkan Risa tertabrak truk. 
Keysa selalu dihantui rasa bersalah, keluarganya 
meyakinkan bahwa ini semua adalah takdir. Si gadis 
culun yang selalu mengusik pikiran Reno kini telah 
pergi selama-lamanya.Meninggalkan sejuta 
kerinduan dan sejuta kenangan.

Pojok Sastra
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KarnavalKarnavalKarnaval
Peringatan HUT RI di PandaanPeringatan HUT RI di PandaanPeringatan HUT RI di Pandaan

Sabtu, 31 Agustus 2019, masyarakat 
Kecamatan Pandaan,  Kabupaten Pasuruan  
berduyun-duyun mendatangi karnaval yang diikuti 
oleh desa dan sekolah di Pandaan dengan total 32 
peserta. Tidak ketinggalan, siswa-siswi SMA Maarif 
NU Pandaan pun turut memeriahkan acara sebagai 
penonton. Kegiatan ini dilakanakan dalam rangka 
HUT RI Ke-74. 

Walaupun terik matahari menyengat, mereka 
tetap bersemangat memberikan dukungan kepada 
para peserta. Acara dimulai pukul 12.30 WIB hingga 
selesai. Karnaval dimulai dari Rumah Makan 
Cianjur dan berakhir di Lapangan Kuthi. Selain itu, 
warga Pandaan juga antusias mengajak anggota 

keluarga maupun teman untuk berpartisipasi dalan 
gelaran tahunan di bulan Agustus ini. 

Kostum para peserta beraneka ragam, mulai 
dari pakaian adat, pakaian daur ulang, atau bakat 
yang mereka tunjukkan kepada warga kecamatan. 
Gelaran semacam ini dapat menjadi wadah 
kreativitas masyarakat Pandaan dan sekitarnya. 
Harapannya, sekolah kita dapat mengirimkan 
perwakilan pada karnaval berikutnya. Amiin.

By: Tantiaps dan Dini

Pandaan Dan Sekitarnya
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Perayaan Perayaan Perayaan 
Pandaan Dan Sekitarnya

Pada tanggal 18 September 2019, Kabupaten 
Pasuruan merayakan hari jadi yang ke-1090. 
Kecamatan pandaan melakukan upacara sebagai 
bentuk berpartisipasi merayakan hari kelahiran 
Kabupaten Pasuruan. Upacara dilaksanakan di 
halaman kantor Kecamatan Pandaan. Kegiatan 
tersebut dimulai pukul 07.10─selesai. Peserta 
upacara terdiri dari berbagai instansi daerah, siswa-
siswi dari berbagai sekolah di wilayah Pandaan 
(termasuk dari SMA Maarif NU Pandaan), dan 
beberapa masyarakat umum. Yang bertugas menjadi 
inspektur upacara adalah Bapak H. M. Suwito Adi, 
S.Sos, M.Si, camat Kelurahan Pandaan.

Upacara peringatan hari jadi Pasuruan kali ini 
mengambil tema "Kita tingkatkan kualitas keluarga 
dan pendidikan karakter dalam rangka mewujudkan 
Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya 
saing." Naskah sambutan dari Bupati Pasuruan, Gus 
Irsyad dibacakan oleh camat Pandaan. Ringkasnya, 

peningkatan kualitas keluarga dan pendidikan 
karakter merupakan pondasi yang kokoh dalam 
mewujudkan SDM Kabupaten Pasuruan yang 
unggul di segala bidang. Hanya saja, hal tersebut tak 
akan berhasil jika hanya pemerintah saja yang 
bergerak apabila lingkungan cenderung pasif. 
"Peningkatan kualitas SDM dimulai dari keluarga. 
Maka dari itu, mari kita jadikan lingkungan keluarga 
sebagai Madrasah pertama untuk mendidik dan 
membangun karakter SDM di Kabupaten Pasuruan."

Upacara berlangsung dengan khidmat dan 
lancar. Penutup acara diisni dengan bernyanyi 
bersama lagu Pasuruan Gumuyu. Tak lupa juga ada 
penampilan menarik dari siswa SMPN 1 Pandaan 
yang menampilkan tarian khas Jawa Timur, yaitu 
Tari Remo dengan sangat lihai.

By: Dinan Div

Hari Jadi Ke-1090 KABUPATEN PASURUANHari Jadi Ke-1090 KABUPATEN PASURUANHari Jadi Ke-1090 KABUPATEN PASURUAN
Berlangsung MeriahBerlangsung MeriahBerlangsung Meriah
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Profil Siswa

Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya 
dengan pesilat satu ini? Refandi Anwar Pratama, 
lahir di Mojokerto, 21 Juni 2001. Ia adalah satu dari 
35 teman sekelasnya di XII IPS 2. Ia tinggal di Dusun 
Ngerong, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, 
Kabupaten Pasuruan. Selain menimba ilmu umum di 
SMARIFDA, siswa yang kerap disapa Rere ini juga 
aktif mengikuti organisasi Pagar Nusa. 

Ia tamatan SDN 1 Ngerong, dilanjutkan di 
SMPN 2 Gempol. Berbekal ilmu sejak SMP inilah, ia 
semakin antusias di bangku SMA untuk mendalami 
lagi dan mengikuti berbagai lomba. Lomba yang 
diikuti mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. 
Ketika diwawancarai soal alasannnya mengikuti PN, 
jawabannya adalah untuk menjaga diri dan 
melestarikan budaya bangsa. Wah, mulia sekali ya!

Pesilat yang satu ini hobinya adalah 

berkumpul bersama teman-temannya. Tidak heran 
jika ia mampu mengharumkan nama sekolah 
b e r s a m a  t e m a n - t e m a n  s e p e r j u a n g a n n y a . 
Menurutnya, hasil yang ia dapatkan saat ini tidaklah 
instan. Ada susahnya dan ada senangnya. Susahnya 
adalah harus berusaha keras dengan latihan yang 
sungguh-sungguh. Senangnya adalah ketika dapat 

meraih hasil yang maksimal sehingga 
usahanya berlatih berbulan-bulan, 
bertahun-tahun, dapat terbayarkan 
dengan beberapa piagam penghargaan.

“Kumulai dengan bismillah dan 
kuakhiri dengan Alhamdulillah”, 
begitulah motto hidup yang mengiringi 
Rere meraih sekian prestasi. Ia pernah 
menjadi Juara III Yudharta Camphion 
1, Juara II Kejurcab Bangil (tingkat 
Kabupaten), dan Juara I Tugu Muda 
Campionship Semarang (tingkat 
Nasional). Ini membuktikan bahwa 
prestasinya kian lama kian meningkat. 

Harapan ke depannya, saya ingin bisa 
membahagiakan orang tua”, ungkapnya. Atlet 
pencak silat SMARIFDA ini bercita-cita menjadi 
seorang TNI. Kita doakan saja ya, semoga apa yang 
ia cita-citakan dapat terwujud dan mengharumkan 
nama sekolah. Amiin.

By: Jemari Crew

A t l e t Pa g a r N u s a S M A R I F D A

REFANDI ANWAR PRATAMAREFANDI ANWAR PRATAMAREFANDI ANWAR PRATAMA
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Suka Bikin Suka Bikin Suka Bikin 

Profil Guru

Y A N G Y A N G Y A N G 

Suka Bikin Suka Bikin Suka Bikin 

KAGET

GURU MAPEL GURU MAPEL GURU MAPEL 

Abdul Gofur, M.Pd., atau lebih sering di 
sapa Pak Gofur adalah guru mata pelajaran Bahasa 
Indonesia di SMA Maarif NU Pandaan. Mengawali 
pendidikan nya dari SDN Karangrejo 1, SMP 
Maarif Gempol, SMA Maaarif NU Pandaan, S1 
Jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Jenggala 
Sidoarjo, dan melanjutkan S2 di Universitas 
Muhammadiyah Surabaya.

Guru sekaligus Pembina JEMARI ini lahir 
di Pasuruan, 16 Oktober 1969. Awalnya, beliau 
ingin menjadi polisi. Namun, ternyata belum 
tercapai. Akhirnya beliau memutuskan untuk 
menjadi Guru Bahasa Indonesia. Ketika ditanya apa 
keunggulan ketika memilih Jurusan Bahasa 
Indonesia, beliau menjawab tuntutan membaca 
yang lebih jauh, untuk mengetahui informasi baru, 
yaitu  kebahasaan. 

Guru yang hobi membaca ini juga punya 
sesuatu yang unik, yaitu menggebrak meja. 
Sebenarnya itu bukan sesuatu yang menunjukkan 
kemarahan. Itu hanya intermeso agar siswa-siswi 
l e b i h  m e m p e r h a t i k a n  g u r u  d a n  j u g a 
mengembalikan fokus belajar mereka. Jadi, untuk 
semua siswa-siswi lebih fokus lagi ya, agar tak 
kaget gara-gara gebrakan meja Pak Gofur. :D

By: Dinandv
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Beliau bernama M. Mushollin Mushlich, S.Ag., biasanya dipanggil Pak Mushollin. Beliau lahir 
pada tanggal 29 Juli 1963. Memulai pengabdian sebagai guru di SMARIFDA sejak tahun 2005. Itu berarti 
sudah 14 tahun. Ya, segudang ilmu telah ditularkan, utamanya mengenai pelajaran Pendidikan Agama 
Islam.

Riwayat pendidikan kyai-nya SMARIFDA ini dimulai dari SD Ma'arif (Inovatif) Jogosari, MTs. 
Mualimin Mualimat Tambak Beras Jombang, MA Mualimin Mualimat Tambak Beras Jombang. 
Selanjutnya beliau meneruskan jenjang perguruan tinggi di salah satu universitas di Jombang, fokus pada 
Ilmu Tarbiyah, Bahrul Ulum Tambak Beras.

Selain mengajar di SMA Maarif NU Pandaan, beliau juga mengajar di MA Mualimin Mualimat 
Tambak Beras Jombang. “Mengajar di SMA banyak menemukan keunikan karena berhadapan dengan 
siswa yang beragam (ada yang cerdas, sedang, dan ada yang lambat)”, ujar beliau. Berdasarkan pengalaman 
tersebut, beliau berpesan bahwa jika ingin berhasil mendapatkan ilmu, maka harus gemar membaca sampai 
menemukan pemahaman. Jika belum menemukan pemahaman, membacanya harus berulang kali. Ya, 
membaca adalah kunci dari sebuah keberhasilan.

By: PNA

Kyai-nyaKyai-nyaKyai-nya

Pak MushollinPak MushollinPak Mushollin

Profil Guru

SMARIFDA 
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Greeting Card

TO: SMARIFDA& 12 MIPA/IPS

Jadilah diri sendiri untuk 

kesuksesan masa 

depan,tingkatkan kualitas 

hidup untuk komitmen yang 

unggul

FROM: XII MIPA 1

TO : All

Doamu aminku

FROM: X MIPA 2

TO: Kak Rehan

Jangan manas manas kak 
nanti gantengnya hilang

FROM: Salah satu mipa 3

TO: DIA

Rinduku kutitipkan angin 
untukmu

FROM: Aku

TO: Mas Dendy

Mas... dikode-kode dari salah 
satu temenkku kok gak peka ae 
ya, kasihan loh dia menunggu 
yang tidak pasti. Peka o mas 

cek gak sumpek areke berikan 
kepastian yang  jelas mas 
jangan digantungkan sakit

FROM: Dilarang tau

TO: Bu Dyah,Bu Ima.Bu 
Anita,dll

Bisa mundur dikit ngga 
canteknya 

kelewatan,eaaaaa..... ;)
 FROM: Btl_

TO: Nganu

Melihatmu baik baik saja 
adalah hal yang paling 

kusuka 

FROM: secretadmirer

TO: Dee

Lebih baik cuek di depan oke 
fix

 FROM: Kiki Amalia

TO: XI MIPA 1

Mencintaimu dalam diam

FROM: Pengagum rahasia

TO: All

Jangan berisik

FROM: Me

TO: SOMEONE

Kamu semangatku sekaligus 
pematahku 

FROM: Hamba Allah

TO: Sioia

Maaf jika aku mengagumimu 
secara diam 

FROM: -

TO: Rioxpaid

Semangat belajarnya, 
sukses menggapai cita-cita 

#salam bahagia

 FROM: Adelia dee

TO: 12 IPA1

Canda tawamu akan ku ingat 
selalu love u gaes jan lupain 

berbi see u on the top!

FROM: Berbi

TO: Luar Indo

Maaf sampai saat ini 
rinduku masih egois akan 

kamu hehe 

FROM: Jhandar

TO: My parents

Ijinin naik gunung ya... 
“aku sayang kalian”

 FROM: Me

TO: Sendu menawan

Tolong jangan natap balik ke 
aku karna nanti aku gak bisa 

natap kamu lebih lama ;)

FROM: Perenung

TO: SOMEONE
Aku selalu herharap padamu 

di setiap hariku, entah 
sampai kapan yang pasti aku 

menunggumu 

FROM: J2005 

TO: kakak ganteng yang 
pakai rcf/trail

Kakak ganteng

FROM: Aku yang suka sama 
kamu

TO: M.J

Lebih baik dari hari kemarin 
ya kamu

FROM: Muhammad Jakfar
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TO: D.A.K

Hmmm semoga cita-citanya 

tercapai dan jangan sombong 

ketika meraih kesuksesan itu. 

orangtuamu

FROM: Kepo hmm

TO: MRY

Gantengnya Bapak Mar  
hahaha

FROM: Pgr

TO: Kakel

Sukses selalu

FROM: X MIPA 2

TO: Kak “R”

I LOVE YOU 3000

FROM: Secret admirer

TO: FIM
Bukan tentang seberapa 

dekat jarak kita tapi 
seberapa jauh kita dapat 

bertahan walau tanah yang 
kita pijak berbeda

FROM: Penikmat proses

To : Al (Al El not A I)

Tidak ada batasan untuk apa 

yang dapat kamu lakukan. 

Tetaplah percaya pada diri 

sendiri. 

From : orang misterius

To : master of sleep 
Tolong ya…!

Kalo pergi beri kepastian 
dulu. Gaenak loh ditinggal 

tanpa kepasrian.
From : RIY3006

To: GRLDN
Terima kasih yang sudah 

menjadi objek haluku setiap 
hari. �

Ailopyu amber-amber
From: Secret admirer

TO: Face flat
The spirit is struggling good 

luck, I'm waiting for you 
everynight in prostrate to 
the lord who is Allah S.W.T

FROM: ikuti alur 

To : All
Setinggi-tingginya pangkat 
dan jabatan, jika kau tidak 

bisa menghargai dan 
menghormati orang lain, lalu 

untuk apa?
From : VMLT

To : R. Atilah 
Selalu ada rahasia di antara 
manusia, bahkan diantara 
sepasang makhluknya yang 

berjanji saling terbuka..
From : EN

To: Bulan, bintang, dan HNP �

Meski kau dengan orang lain. 

Dan jika manusia hanya bisa 

berharap pada keajaiban, 

From: Sofia queen�

To : Para jomblo
Takdir itu jahat, Mblo 

Kenapa Tuhan mengubah 
rasa cinta di hati lo jadi 

benci, setelah itu memaksa 
salah satunya harus pergi

From : Someone

To : Kamu dalam diamku

Dalam diamku ku mencintaimu. 
Dalam diamku ku 

mendoakanmu. Dalam diamku 
ku tikung namamu di sepertiga 

malamku dan semoga kelak 
kamu mengerti semua ini 

From : Aku

To : De'e 
“Jangan pernah beri harapan 

jika tak mau bersanding, 
kalau ujung-ujungnya Cuma 

mau berteman”

From : Emen

To: Teman-temanku
Waktu tak dapat diputar, 

dijilat, apalagi dicelupin. I 
will really miss u. lov u!

From: @nisrinaamelia

To : SMARIFDA & All kelas XII 

IPA / IPS

Gapai cita cita dan impian 

dengan memimpikan mimpi 

yang besar dan tinggi tapi 

harus disertai do'a dan usaha�

From : XII-Mipa 1

To : Nana Disana 

Jangan lupakan teman lama 

karena sudah mendapatkan 

tean baru. Karena belum tentu 

teman baru bisa menerimamu 

dengan baik disbanding teman 

lama 

From : Onni

To : 98,4 suara giri

1 4 3 6 3 7
Cari artinya di google

From : hm

TO : Dian Eka
Jangan lupakan kenangan² 

kita ya temen² termasuk pak 
Mualim :v 

#ojokLaliNdrenges�

FROM : Grup Nggrundel :v

Greeting Card
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To: Kalian semua

Angin mewakilkan bisikanku 

kepada kalian yang pernah 

dekat bahwasannya aku pernah 

menyukaimu sesederhana kayu 

berkata kepada api yang belum 

terurai menjadi abu.

From: N-yourbae

To: YOU
Happiness is not something 
that you have achieve. You 
can still feel happy during 
the process of achieving 

something.
-RM.BTS
From: Me

To: Semua orang yang 
membacanya�

Capailah pendidikan dan 
impianmu sampai titik darah 

penghabisan karena tidak 
ada yang bisa menghambat 
apa yang telah kau impikan
From: Dewi Sofiatul Laili �

To: Bu Wiwin
Terima kasih bu sudah 

mendampingi kita selama 
tiga tahun. Maaf sering 

membuatmu kesal.  Love u 
ibu

From: XII MIPA 1

To: Bapak kepala sekolah yang 
terhormat

Pak,beri kami refreshing pak 
adakan event, seperti ulang 

tahun Smarifda bapak 
datangkan Rizky Febian, dan 

Devano Danendra pak. Sekali-
kali pak � terima kasih.

From: DT

TO :septi

 Sahabat tak hanya bersamaan 

suka ataupun duka,tetapi 

sahabat harus mampu 

mengatasi setiap masalah 

bersama

Pak.mukalim

FROM :Nggrundel

TO : Sahabat Seperjuangan 
(I, R, I)

Terima Kasih telah Melewati 
hari-hari Bersama

Karena Aku yakin kalian 
adalah kiriman dari tuhan 
untukku sebagai hadiah 

FROM : Rosa

TO: Pabrik OREO
Lek aku rabi sponsorono 

yoo!! Cek 
hidangan+dekorasine 

berbau oreo kabeh 
FROM: Pecinta OREO

To: Atlet pagar nusa SMARIFDA

Jangan patah semangat untuk 
meraih yang kau inginkan dan 
jangan menyerah sebelum kau 

mencoba .

#Metal_Cilik

From: 
Adinda_Wahyuni_Amaliyah 

PN_Segoro geni

To: Pak satpam gedung hijau
Tolong ya pak murah 

senyum. Kalo liat biasa saja 
jangan jahat-jahat oke pak 

manteb:v
From: Hamba Allah yang 

cantik

TO: Kamu

Memang baru sebentar tapi 
aku yakin kalau kamu yang 

dikirim tuhan untukku

FROM : Aku

TO: Kamu yang bahagia di 
sana

Untuk mendekatimu aku 
menyingkirkan yang lain.... 
untuk mendekatinya kamu 

menyingkirkanku..... 
FROM: Aku yang tersakiti

To: Seseorang (kamu)
Ternyata cinta dalam diam 
nggak enak juga ya:v. maaf 
jika aku mencintaimu dalam 

diam.
#Cepat peka yaa. Hehehe:v

From: Ema_Zakiyah

To: Siwa-siswi SMA MA'ARIF 
NU PANDAAN

YAKINLAH BAHWA PROSES 
TIDAK MENGHIANATI HASIL, 

JADI YAKINLAH�

From: VIVI MASCHURIN

TO: Adek kelas X dan XI
Akan ada fase dimana yang 

sabar menunggu akan 
menyerah dan ada saatnya 

yang ditunggu itu akan 
menyesal

FROM: Kakak behel kelas XII

TO: G.J.N.C.U
Sukses terus kedepannya 
tetap kompak kalau udah 
lulus sering kumpul yaa!! 

Ndang golek pasangan 
rek!!:v cek gak golek 

goncengan ae lek metu
FROM:@pa-ndaa18

To: People
Dalam memecahkan 

masalah, orang muda harus 
lebih bersabar dan yang tua 
bisa memberi teladan yang 

baik.
From: Youngpeople

TO : Aas

* saya dan kawan-kawan tdk 

akan melupakan sosok Guru yg 

kita idolakan kita Terdepankan 

yaitu Pak.Mukalim :) jangan 

lupakan kita berlima Pak Guru 

FROM: Nggrundel

TO: G.I.N.C.U

Ojok mbucin ae rek kuliah seng 
bener kerjo seng bener 

skripsine isien materi ojok lirik 
lagu seng bayaran duwike 

ditabung gawe rabi ojok tuku 
barang olshop ae :v. Ndang 

golek mantu gawe wongtuwo 
rek ndang dibuwui :v

FROM: @idmry_

TO: Fyyah
Aku bahagia 

sekarang....semesta 
merestuiku...sejak kamu 

datang...mewujudkan angan-
anganku
#poemff

FROM: Ferizka

Greeting Card
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TO: mom
Meskipun kita berbeda alam, 

doaku selalu ada untukmu 
baik baik di sana aku 
merindukanmu segala 

sesuatu tentangmu sungguh 
FROM: anakmu

TO: K
“Ketika kita mengharapkan 
sesuatu kepada seseorang 
itu tapi kenapa terkadang 
bertolak belakang dengan 

dia”
FROM: I.R

TO:M.Rifki AL-Faris
Genggam erat mimpimu 

lepaskan hanya jika kamu 
mewujudkannya  sungguh 
aku selalu rindu segala 

sesuatu tentangmu
FROM: KATA AKU

TO: Hamba Allah

Buat seseorang di sekolah 

sebelah , jaga hatimu ya

FROM: _salsabilaags

TO: everyone

Jangan lupa makan

Setelah makan jangan lupa 

minum juga biar gak seret

FROM: ELMEMLERNIN

TO: Syubban Lovers

Sholawat jangan mengharap 

vokalis mereka itu santri 

bukan artis. 

      Istiqomah tanpa batas.

FROM: Ajeng27

TO: The Bar Band

Semoga untuk kalian semua 

baik_baik saja, Panjang 

umur untuk segala hal-hal 

baik. @TheBarBand

FROM: Blood and rose

TO: kamu

Untuk hari ini kemarin/lusa, 
aku bahagia menikmati 
menyusun potongan-
potongan puzzle yang 

berserakan karena ulahmu.

FROM: iam XD

TO: SMARIFDA

“Apa yang sudah kita dapat 

terus di kembangkan dan 

kita jaga. Karena usaha 

tidak menghianati hasil”

FROM: 12 IPA 1

TO: Kamu “Semua orang”

Modus memperkaya 

followers IG: dee_novitasari

FROM: Dnvtsr_

TO: Mg PRO

Menemani mulai awal lebih 

baik, daripada menunggu ia 

sukses

#yuhuu

FROM: sepeda berkikil

TO: LMH

Semangat ujiannya, Semoga 

sukses selalu, Semoga 

diterima di universitas 

terbaik

FROM:  Mrs.Rn

TO: Bapak Kepala Sekolah

Tolong beri kami refreshing 
pak, seperti membuat acara 
mendatangkan Nissa Sabyan 

Pak. Terimakasih :>

 Tolong direspon

FROM; Someone

TO: mbak silvita 12 mipa 2

Tetap menjadi Silvita yang 

aku kenal ya mbak. Semoga 

ujian-ujiannya lancer.
FROM: Penggemar

TO: Kpopers.K-Drama

Pengumuman

Jangan banyak war karena 

oppa-oppa korea. Tercatat, 

Sehun EXO be mine 

FROM: Miss Choco_

TO: -

Master of sleep Tolong 
ya…!

Kalo pergi beri kepastian 
dulu. Gaenak loh ditinggal 

tanpa kepastian.

FROM: RIY3006

TO; Everyone

Jika kau gagal jangan bersedih. 
Bahagialah karena jatah 

gagalmu berkurang satu, dan 
kau akan semakin dekat 

dengan mimpimu. Jatuh untuk 
meroket!!!

FROM: XII MIPA 1

TO: #sobat buchen

“Mending mundur teratur. 

Daripada maju malah 

tambah ajur.”

 Ojo lali semangat horr :v

FROM: Awak dewe:v

TO: Semua kelas XII IPA-IPS

“Man Jadda Wajada”Barang 
siapa yang bersungguh-

sungguh pasti akan berhasil

“Man Shabara Zafira”Barang 
siapa yang bersabar pasti akan 

sampai tujuan

FROM: XII MIPA 1

TO: D.A.W

Kimia itu aneh.

Hidrogen bertemu oksigen 
jadinya air. Hidrogen bertemu 

clor jadinya asam klorida. 

Aku ketemu kamu, menjadi kita

FROM: A.D.I

Greeting Card
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Intro : Em..C..G..D..

Em
Setiap saat setiap waktu
C
Keringat basahi tubuh
G
Ini saat yang ku tunggu
D
Hari ini ku buktikan

Em
Ku yakin aku kan menang
C
Hari ini kan dikenang
G
Semua do'a ku panjatkan
D
Sejarah ku persembahkan

Reff:

Em
Terus fokus satu titik
C
Hanya itu, titik itu
G
Tetap fokus kita kejar
D
Lampaui batas

Em
Terus fokus satu titik
C
Hanya itu, titik itu
G
Tetap fokus kita kejar
D
Dan raih bintang

Em
Yo yo ayo, yo ayo
C                 G
yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo
D
yo ayo yo yo wo oo..

Em
Yo yo ayo, yo ayo
C                 G

yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo
D
kita datang, kita lihat, kita menang

Em           C
Kalau menang berpretasi
G                D
kalau kalah jangan frustasi
Em           C
kalau menang solidaritas
G            D
kita galang sportivitas

Em           C
Kalau menang berpretasi
G                D
kalau kalah jangan frustasi
Em           C
kalau menang solidaritas
G            D
kita galang sportivitas

Musik : Em..C..G..D..
Em..C..G..D..

Reff:

Em
Harus fokus satu titik
C
Hanya itu, titik itu
G
Tetap fokus kita kejar
D
Dan raih bintang

Outro : Em..C..G..D..

Meraih Bintang 3 Bahasa
Bahasa Indonesia
Cpt. Pay Siburian
Dipopulerkan oleh: Via Vallen
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الحلم حان
Reach for The Stars
Everything that I have dreamed of
All the gold that I have longed for
Every goal that I've inclined to
This is the moment of truth

So much more than just the glory
We are writing our own history
Heavens army right on our side
This next path looking so bright
(Reff)
Now the game is tight
Get my focus right
One thing in mind yea
I'm a winner
I cant quit now
I reach for the stars 

Now the game is tight
Get my focus right
One thing in mind yea
I'm a winner
I cant quit now
I reach for the stars
(I reach for the stars)

Yo yo ayo… yo ayo Yo yo ayo… yo ayo
Yo yo ayo… yo ayo Yo yo.. ooo…ooo
Yo yo ayo… yo ayo Yo yo ayo… yo ayo
Yo yo ayo..
we come
we achieve
we won

When you win you will achieve
when you lose don't be frustrated
when you win, be solidarity
We have to be so sportive

When you win you will achieve
when you lose don't be frustrated
when you win, be solidarity
We have to be so sportive

(Reff)

Versi 
Bahasa Inggris

Versi 
Bahasa ArabBahasa ArabBahasa Arab

كل لحظة وكل ثانیة
كل تعبي ھنا علي
كل صبري مري بي
ھي ده الفرصة ھي

أكتر من مكتو أكتر
وأنا عندي أمل بأكتر
ھي ده الفرصة ھي
كل ده من تعبي دي

الوقت ده غیر السماء
إنت وأنا ده حلمنا
الوقت دي الحلم حان
والدنیا شاھده
2x

Yoo yo ayo yo ayoo yoo yo ayo
Yoo ayo yo yo ayoo
yoo ayo yo yo wo oo oo
Yoo yo ayo yo ayoo yoo yo ayo
Yoo ayo yo yo ayoo
Kita datang kita lihat
Kita menang

وكل تعب تمري بي
وھي دي الفرصة دي
وكل عین اتشوف النصر
وقلبك یوصل للي لیھ
2x

الوقت ده غیر السماء
إنت وأنا ده حلمنا
الوقت دي الحلم حان
والدنیا شاھده

Yoo yo ayo yo ayoo yoo yo ayo

Yoo ayo yo yo ayoo

yoo ayo yo yo wo oo oo

Yoo yo ayo yo ayoo yoo yo ayo

Yoo ayo yo yo ayoo

Kita datang kita lihat

Kita menang

By: Jemari crew

الحلم حان
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TEKA-TEKI SILANG

61



KOMIKKOMIKKOMIK
KOMIKKOMIK

KOMIKKOMIKKOMIK
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Jl. Raya A. Yani 92 Pandaan Telp./Fax. (0343) 632409 Kode Pos 67156 Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jawa Timur
Email : smamaarifnupdn@

gmail.com - Website : www.smarifda.sch.id
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