
khusus berjudul Fenomena 
Pendidikan anak, dan bagaimana 
cara mengendalika saat kita 
marah. Pada Motiasi, berjudul  
gagal hanya peristiwa bukan 
orangnya, dan di serba-serbi 
kami muat tentang manfaat 
undur-undur salah satu man-
faatnya untuk pengobatan pen-
yakit diabetes. Sedangkan pada 
tokoh kita, kami muat tentang 
biografi  Pudi E. Candra. Dia 
adalah salah satu pengusaha 
yang sukses mendirikan lem-
baga pendidikan PRIMAGAMA. 
Dan masih banyak artikel 
menarik lainnya yang bisa anda 
baca di madding Amuniaka 

SMKN1 Puloampel.

Akhirnya kami mohon maaf bila 
terdapat kekurangan dan ke-
salahan tak lupa kami mohon 
doa agar madding kita ini tetap 
eksis dan memberi banyak 

manfaat untuk pembaca.amin 

Salam Hangat, Pembina 

Mading (Aat Atoillah).

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hai sahabat pembaca, hari-
beranti hari kami doakan se-
moga anda selalu sehat dan 
baik-baik saja. Dan tak lupa 
kami ingin mengugkapkan rasa 
bahagia kami karna bisa men-

yapa anda sekalian.

Pada edisi madding kali ini, 
kami sangat berharap bisa 
menambah wawasan atau pen-
getahuan anda, tak sebatas itu 
kami juga berharap anda bisa 
terhibur oleh artikel-artikel 

khusus yang kami sajikan untuk 
anda, misalkan pantun, cerita 

lucu, komik dll.

Alhamdulillah, dalam bulan ini 
tak sedikit yang menyumbang-
kan karyanya untuk dimuat di 
madding, itu mungkin karena 
kepedulian salah satu guru 
bahasa Indonesia. Oleh karena 

itu kami sangat berterimakasih. 

Karena pelajaran bahasa Indo-
nesia adalah sangat tepat bela-
jar secara langsung membuat 
karya tulis misalnya lalu dimuat 
dimading dan dibaca oleh selu-

ruh siswa SMKN1 Puloampel.

Sahabat pembaca, seperti biasa 
kami sajikan artikel dan karya 
tulis untuk anda baca, sebagian 
tulisan adalah dari Siswa 
SMKN1 Puloampel dari buku, 
dari tim redaksi atau dari inter-
net yang kami pilih secara 

khusus untuk anda.

Adapun artikel madding edisi 

04 s/d 10 bln Februari ini sbb:

Pada artikel wacana/tulisan 

Editorial 

( Bahasa Indonesia Sebuah Ragam Pendidikan)

Pelajaran bahasa Indonesia 
mungkin tidak asing lagi bagi 
kita, karena sejak sekolah ting-
kat kanak-kanak, tingkat dasar 

sampai perguruan tinggi pasti 
sudah ada. Bahkan dalam pela-
jaran Bahasa Indonesia adalah 
salah satu pelajaran yang diser-
takan dalam Ujian Nasiaonal 

(UN). 

Namun dalam hal ini penulis 
ingin mengutarakan tentang 
beragam pendidikan dalam 
pelajaran Bahasa Indonesia.  
Yang mungkin banyak orang 

tidak menydarinya.

Mari kita tengok apa sajakah 
yang dipelajari atau dibahas 
dalam pelajaran bahasa Indone-

sia.

Secara umum bahasa Indonesia 
tidak saja meliputi kemampuan 

berbahasa secara tertulis, tetapi 
juga secara lisan, kita dididik 
untuk bisa mengeluarkan 
pikiran kita secara kritis dan 
teratur dalam bahasa yang jelas 

dan benar.

Kita juga diajarkan tentang 
bagaimana cara menulis, entah 
itu menulis cerpen puisi atau 
mengarang lainnya, berpidato, 
berkomunikasi yang baik, tak 
hanya itu masih banyak lainnya 
yang bila dipelajari dan dikaji 
dengan sungguh-sungguh maka 
akan besar manfaatnya untuk 

kita.

Semoga kita tidak mengabaikan 
pelajaran Bahasa Indonesia yang 

ada Di sekolah.  Amin.

MADING 
AMUNIAKA SMKN1 

PULOAMPEL

Newsletter Date 11 s/d 17 Februari 2013
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Pada hakikatnya anak-anak 
tidak ada yang bodoh atau 
pintar. Karena anak adalah 
indivdu yang unik, tidak dibo-
lehkan bentuk intimidasi 
apapun untuk menekan ke-
mampuan anak. Tugas besar 
bagi orang tua dan guru untuk 
dapat mengeksplore kemam-
puan yang ada dalam diri anak 

tanpa harus memaksa.

Jika orang tua atau guru agar 
keinginannya diikuti oleh anak/
murid maka buatlah suasana 

yang menyenangkan.

Ketika kita berhadapan dengan 
anak, maka kita sedang 
menghadapi sesuatu yang amat 

kompleks.

Maka selayaknya orang 
tuaguru juga harus mempunyai 
metode yang kompleks pula 

untuk bisa menghadapinya.

Anak yang lahir di tahun 
2000an adalah anak yang cepat 
gerak tubuhnya, sehingga 
terkesan sulit diatur. Hal itu 
dipengaruhi oleh nutrisi yang 

diterima.

Melihat kurikulum pendidikan 
sekarang, jelas sangat kom-
plesk, padat dan tinggi. Hal ini 
tidak akan menjadi masalah 

jika seorang guru mau 
mengembangkan kemampuan 
dalam dirinya untuk mencipta-
kan aneka ragam metode pen-

gajaran.

Penulis melihat materi pembe-
lajaran kelas 1 (satu ( SD san-
gat horror sekali. Bagaimana 
tidak, anak usia 6-7 tahun 
disuguhkan dengan materi-
materi yang sagat padat. Untuk 
menerima dan memahami 
materi, anak harus mengeluar-
kan seluruh kekuatan nalarnya. 
Sementara kemampuan pada 
setiap anak tidaklah sama. Jika 
harus memilih cocok dan tidak 
cocoknya, maka penulis 
memilih tidak cocok jika ma-
teri tersebut diberikanuntuk 
anak kelas I SD, dimana ranah 
berpikirnya masih dala level 

mengetahui dan mengenal.

Ini merupakan PR besar seba-
gai pendidik khusunya guru 

mapel atau guru kelas satu.

Anak-anak sudah cukup stress 
dengan materi yang hamper 
90% tidak mereka pahami, 
jangan tambah rasa panic anak 
dengan memberikan metode 
yang monoton dan sikap yang 
monoton pula guru harus 
mempunyai inovasi bagaimana 
caranya agar siswa betah dan 
senang belajar serta bangga 

pada sekolah dan gurunya.

Karena pada dasarnya usia SD 
adalah usia di ajar bukan bela-

jar.

Dalam melakukan penilaian, 
mestinya tidak bisa menilai 
anak SD secara objekrif. 
Ketiga aspek pembelajran 
harus diterima mulai dari segi 
kognotif, psikomotoriknya. Jika 
penilaian dilakukan secara 
objektif maka penilaina itu 

adalah penlaian yang keliru.

Selamat berinovasi bagi selu-
ruh pendidik Indonesia. Buat-
lah anak bangsa menjadi pandai 
dengan jujur dan lemah lembut 
bukan dengan intimidasi fisik 

dan psikis.

orang bisa menjadi marah, 
yaitu kondisi fisik, kondisi 
psikis, dan kemungkinan lain 
adalah karena moralitas yang 

tidak baik.

Marah juga sebagai sifat buruk 
yang semua orang pasti pernah 
mengalaminya. Namun hal itu 
jika dibiarkan akan berdampak 
tidak baik untuk diri kita seba-
gai seorang muslim. Karena 
dalam sebuah hadits Rasul 
d i je laskan ,”Sesungguhnya 
marah itu berasal dari 

syetan...”.(HR Abu DAwud)

Dalam hal ini akibat marah 
banyak yang dirugikan bukan 
haya diri sendiri melainkan 
oranglainpun kena masalah 
atas kemarahan yang kita 

perbuat. 

Sahabat pembaca, marah 
dalam kamus Bahasa Indonesia  
berarti sangat panas hati atau 
sangat tidak senang misalkan 
karena dihina, diperlakukan 
tidak spantasnya dsb.  Secara 
psikologis Marah merupakan 
bentuk ekspresi emosi yang 
ditimbulkan oleh pengaruh 
lingkungan sekitar manusia, 
dimana biasanya orang akan 
menjadi terpancing emosi 
m a r a h n y a  a p a b i l a 
mendapatkan s t imu lus -
stimulus yang mengancam atau 
mengusik ketenangan dan 
kenyamanan seseorang , 
misalnya orang akan marah jika 
dia di caci maki, di hina, 
d i puku l ,  a t au  bahkan 
dilecehkan oleh orang lain. 
F a k t o r - f a k t o r  y a n g 
mempengaruhi orang sehingga 

Sering kita mendengar berita 
dimedia, misalkan karena 
marah seorang ibu tega 
membakar anak kandungnya 
sendiri atau seorang suami 
tega membunuh isitrinya 
sendiri. Dengan demikian 
orang tersebut dikenai 
hukuman atau masuk buih. 
Lalu apa yang dia dapatkan 
rugikah atau untungkah. Yang 
past i  penyesa lan yang 
mendalam karena telah 
melakukan hal yang sadis 
tersebut hanya karena marah. 
Jika kita sudah tau betapa 
buruknya akibat marah, maka 
saatnya kita tinggalkan sifat 
buruk itu dan baung jauh-jauh 
dari diri kita. Adapun langkah-
langkah yang harus kita 

lakukan antara lain sbb:

Fenomena Pendidikan Anak
Oleh : Mas’amah, S.Pd

Ketika Kita Marah

Kata Inspiratif

Wacana / Tulisan Khusus

1. ....Apabila seorang dari 
k a l i a n  m a r a h , m a k a 
hendaklah ia berwudhu

(HR Abu Dawud).

2. Upayakan jika sedang 
marah jangan berdiri tetapi 
duduk, jika duduk tak 
b e r p e n g a r u h  m a k a 

tidurlah.

3. Sabar dan ikhlaslah serta 
toleransi. Orang yang 
s a b a r  p a s t i  b i s a 
mengendalikan dirinya dari 
kelakuan hal-hal yang tidak 

baik. Maka bersabarlah.

Semoga bermanfaat.

Salam hangat, An-Nahl

"  A r i s t o t e l e s 
m e n g u n g k a p k a n , 
"Pendidikan adalah 
perbekalan terbaik saat 
lanjut usia."
"Akar pendidikan itu 
rasanya pahit; tapi 
buahnya manis." 

Seorang bijak pernah 
berkata, "Mendidik 
manusia tanpa ajaran 
agama itu sama saja 
menciptakan setan yang 
sangat jenius." 

J e a n  P i a g e t 
m e n g u n g k a p k a n , 
" T u j u a n  u t a m a 
pendidikan adalah 
menciptakan manusia 
yang bisa melakukan hal 
baru, tidak sekedar 
mengulang apa yang 
telah dilakukan generasi 
sebelumnya.

Manusia yang kreatif, 
memiliki daya cipta, 
m e m i l i k i  h a s r a t 
keingintahuan." 
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Puisi

Hanya Doa

Hanya doa ku panjatkan

Tanpa mendekap rindu sunyi 

karna tanpamu

Bersama kata-kata ini

Ku sirami taman-taman bunga 

cintaku

Sampai akhirnya dapat mena-

han tangis 

Tagis setelah ketiadaanmu 

disisihku

Terbentangnya waktu, mela-

hirnkan sebuah tandatanya

Kapankah perpisahan berakhir

Aku ingin segera saja mengu-
lang pertemuan saat pertama 
kali kita berjumpa dengan 

ceria karna begitu indah.

Secercah harapan terus ku 
ukir agar tak pernah terhapus 

dan memudar karna debu

Debu yang pernah membuat 
kita risau dan memisahkan 

kita.

Jika kau tak bisa hadir dalam 
nyata. Cukuplah datang meski 

dalam mimpi dan khayalku.

Karna itupun cukup memba-

hagiakanku

Dan akupun hanya dapat ber-
harap dan berdoa semoga kau 
tetap terjaga dalam lindungan-

Nya. 

Dan kau masih menjaga cin-
taku serta mengekalkan na-

maku dalam hatimu.

An-Nahl

Agar aku bisa menyentuh kein-
dahanmu, lembutnya harum 

darimu…
Kau adalah lambing ketulusan 

cinta.

Mawar merah
Kuingin selalu melihatmu
Mekar dengan indah agar kau 

selalu dikagumi

Agar kau selalu terlihat indah
Dan selalu menghirup ha-

rummu…

Mawar merah…
Kuingin kau selalu ada dan tak 

pernah layu.

Karya: Elin Noviyati kls. X Ki

Mawar Merah
Mawar… bentukmu begitu 

indah
Warna merah menjadi cirri 

khasmu
Kau selalu digemari setiap 

orang
Keindahanmu sungguh mena-

wan
Banyak kumbangn yang 

mendekatimu
Setiap kumbang pasti berkata 

“Kau begitu indah”
Mawar saat mekar banyak 

yang mengagumimu…
Tetapi saat kau layu tak seo-

rangpun memandangmu…

Bolehkah aku memetikmu

Merindukan Seseorang

Dimalam yang sunyi ini
Ku ditemani dengan bulan

Bulan itu begitu indah sinarnya
Tapi di balik sinar itu ada se-
suatu yang kurang yaitu men-

gapa tidak ada bintang.
Dimana dia yang selalu temani 

bulan Ketika malam tiba
Seperti hatiku ini tak ada yang 
menemani Bulan merindukan 

bintang Akupun merindukan 

Katakan Cinta Lewat Puisi…!

***********************************************************

kanku dari lelap dan keputusa-

saanku.

Kau bangkitkan aku untuk 
semangat dan membuka mata 
hingga sanggup melihat indah-

nya warna-warni dunia.

Kau yang mengajarkanku un-

tuk senantiasa tersenyum

Tersenyum yang begitu manis 
meski sedang menghadapi 

kehidupan yang begitu getir.

Bersama kau…

Kedamaian itu ada, namun 

apakah aku menentramkanmu?

Semoga harapan itu tak pernah 
pupus oleh waktu hingga ku 
gapai dan meraih serta mem-
pertahankan cintaku untukmu 

tanpa terdiam.

Kau boleh menghilang dan 
pergi sesukamu bila aku tak 

bisa membuatmu bahagia

Asalkan kau tau keabadian 

cintaku adalah untukmu kasih.

An-Nahl

Kau

Kau seperti mentari yang tak 

pernah hilang dan terbenam

Kaupun seperti rembulan yang 

tak pernah redup.

Kau yang pertama telah men-
gusik hati ini dari sedih, jenuh 
dan takut, berganti menjadi 

sejuta bahagia.

Aku seperti perahu karam jika 
kau tak memanggilku oleh 

cintamu.

Karna cintamu membangkit-
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seseorang…
Ku coba bertanya pada 

bulan
“Bulan dimanakah sosok 
lelaki yang aku sayangi 

saat ini?
Namun bulan hanya 
menjawab “Akupun se-
dang bingung, karena aku 
juga sedang merindukan 
bintang yag biasa mene-

mani diriku…
Nasib kita sama bulan…
Kita sama-sama sedang 

merindukan seseorang…

Karya: Elin Noviyati kls. X 

Ki

Menjaga Cinta

Orang yang hidupnya 
sempurna adalah rang yang 
jatuh cinta dan bisa 
mencintai serta dicintai 
oleh orang lain. Kemudian 
timbul pertanyaan, sampai 
manakah cinta itu akan 
tetap bertahan. 
jawabannya adalah itu 
semua tergantung 
bagaimana cara kita dalam 
menjaganya . Apabila cinta 
itu kita terus pelihara 
dengan baik, maka cinta itu 
akan dengan sendirinya 
tumbuh subur, 
berkembang dan menjadi 
kuat. Cinta itu butuh 
pupuk untuk 
menyuburkannya. Cinta itu 
butuh perawatan untuk 
menjaganya dan cinta itu 
butuh perlindungan untuk 
keamanannya dan yang 
pasti cinta itu butuh kasih 
sayang untuk 
keromantisannya. 
Begitu banyak rangkai atau 
kebutuhan cinta itu.
Bila kebutuhan itu telah 
kita persembahkan 
untuknya maka cinta itu 
tak pernah rapuh dan tak 
bisa memberi peluang 
untuk mencintai yang lain.
An-Nahl
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Ibuku malang ibuku 
tersayang…
Tatap matamu Satu,
seakan kasih sebening 

kaca.
Masa-masa duka,
Kau bangkitkan gaya 
jua
Dalam mengarungI 
gelombang samudra 
hidup ini.
Nasib tiada pernah kau 

ratapi
Kau terima dengan tabah
Kehidupan ini kau anggap bagai menggarap sawah

Dengan keringat sendiri kau tanamkan rasa harga diri.
Nyanyian itu tak akan pernah terlupakan olehku. Nyanyian 
yang mengingatkan aku akan ibu yang telah melahirkan aku 
dan membesarkanku hingga aku menjadi seperti ini. Aku 
sangat bersyukur karena aku mempunyai seorang ibu yang 
berhati mulia, yang setiap malam selalu mengantar aku 
tidur sambil menyanyikan lagu itu, menasehati aku, 
memberikan aku pujian dan membuat aku bangga padanya 
karena ketabahan hatinya. Meskipun sering kali aku 
membuatnya kecewa tapi ibu tak pernah sedikitpun 
membesarkanya. Dia tahu bagaimana yang seharusnya dia 
lakukan untuk memberiku semangat ketika aku merasa 
terpuruk, patah hati dan hilang kendali. Ibu adalah teman 
yang selalu mengisi hariku dan tempat berlabuh dimana 
semua kekesalan ku terobati. Ibu, aku rindu padamu...kapan 
kau akan menyanyikan lagu itu lagi? Kapan kau akan 
menjaga aku ketika aku tengah sekarat, dikala tak mampu 
untuk menyuap makanan. Kaulah penolongku ibu. Aku 
rindu semua itu. Biar sedewasa apupun diriku, jika berada 
di dekapmu aku merasa diriku seperti sepuluh tahun yang 
lalu. Merengek, manja dan selalu ceroboh.

Akhir-akhir ini, Aku tahu kau merasa terkekang dengan 
sikap ayah, merasa dihianati, merasa tak dihargai. Aku tahu 
kau sangat prustasi. Sering kali dalam keluarga kita terjadi 
percecokan dan semua kesalahan selalu dilimpahkan 
padamu. Kau menerimanya dengan lapang meskipun kau 
tahu sendiri kalau itu bukan kesalahmu. Ayah tak tahu apa-
apa tentang kasih sayang yang kau berikan kepada kami. 
Dia hanya bisa menuntut dan menuntut agar kita menuruti 
semua kemauannya dan jika tidak, kitalah yang dianggap 
tak tahu berterima kasih atas nafkahnya. Kau tak pernah 
menyadarinya ibu, sehabis kau dan ayah bertengkar, aku tak 
pernah absen mengintipmu yang sedang menangis 
termangut-mangut dan kau sesekali menyalahkan dirimu 
sendiri. Ketika aku mulai terhanyut oleh tangisanmu, tanpa 
aku menyadari air mataku ikut menetes. Setitik, dua titik 
hingga mataku sembab.

Tak berakhir di situ. Semua orang mengejekmu, 
menghinamu karena kau dianggap tak berhasil dalam 
mengurus keluarga, karena kau disebut-sebut sebagai 
wanita jalang dan materialistis. Padahal mereka tidak tahu 
apa-apa. Mereka hanya pandai membuat masalah baru 
tanpa mengintropeksi diri mereka terlebih dahulu. Aku jadi 

geram mendengar kata-kata 
mereka. Kalau saja mereka 
bukan keluarga dekat kita, 
ingin rasanya aku menghantam 
dan menjahit mulut mereka 
agar berhenti membuat gosip 
yang tak sedap mengenaimu. 
Bukanya aku tak berani 
membelamu, hanya saja 
mereka terlalu tua, dan 
bukankah ibu pernah 
menasehatiku, ”kalau ada 
orang yang berbuat nggak baik 
terhadap kita, kita harus 
diamkan karena karma masih 
berlaku di muka bumi ini Ka.” 
dan aku sangat, sangat 
menghargai nasehatmu itu.

Itu bukan sekali, dua kali kau 
mendapat perlakuan tidak baik 
dari mereka. Mereka memang 
nggak punya perasaan Bu, dan 
yang terakhir kau di fitnah 
berselingkuh hingga terjadi 
percecokan yang paling hebat 
dari yang sebelumnya. 
Sebegitu tak tahannya dirimu 
atas ketidakadilan tersebut, 
kau terpaksa pergi 
meninggalkan aku dan Deddy. 
Kau pergi tepat pada saat aku 
terjaga oleh mimpi meskipun 
tanpa nyanyian itu. Kau pergi 
pada tanggal 17 januari 2010, 
pukul empat ketika fajar belum 
tampak dari wajah bumi. Kau 
pergi dengan membawa luka 
serta kesedihanmu. Padahal 
tujuh hari sebelumnya, kita 
baru saja melangsungkan pesta 
ulang tahunmu yang ke-38.

Aku bingung mencarimu ibu. 
Aku mencoba untuk 
menghubungi kerabat dekat, 
kerabat jauh bahkan temanmu. 
Bertanya dimana kini kau 
berada, tapi mereka sama 
sekali tak mengetahuinya dan 
balik menanyaiku. Aku 
menangis ibu, dan kau tak tahu 
seberapa besar kekawatiranku 
dan Deddy yang begitu panik 
mencarimu kemana-mana. 
Seakan-akan kami berdua baru 
saja kehilangan jiwa kami, aku 
merasa tubuhku kosong, 
nafasku terasa berat. Berhari-
hari aku mengingat dan 
memikirkan keadaanmu. Aku 
takut kalau sakit yang kau 

derita kambuh lagi karena kau 
tak akan mampu 
melangkah jika sakit itu 
kambuh. Aku takut jika aku 
tak bisa menemuimu lagi dan 
mendengarkanmu 
menyanyikan lagu itu untukku.

Bu saat itu tak ada lagi 
sandaran buat aku untuk 
bercerita. Tak ada lagi orang 
yang bisa aku percaya. Ayah 
terlalu sibuk dengan masa 
dudanya, adik juga, mereka 
hanya sibuk dengan diri 
mereka sendiri. Akulah kini 
yang bertanggung jawab, 
mengerjakan segala sesuatu di 
rumah. Ibu, sekarang aku tak 
bisa menikmati masa 
remajaku, itu semua karena 
tanggung jawabku yang tak 
bisa aku tinggalkan. Kerap kali 
aku jadi stres karena aku harus 
membagi waktuku antara 
kuliah dengan kerjaan. Aku 
juga tak pernah dihargai oleh 
mereka. Aku selalu saja 
dianggap tak bisa membuat 
mereka bangga, padahal 
mereka tahu sendiri bagaimana 
letihnya aku karena memikul 
beban ini sendirian.

Ibu andai saja ada dua pilihan, 
satu-satunya yang kupilih 
adalah ikut bersamamu, andai 
saja wanita Bali bebas memilih 
adat, aku yang pertama kali 
yang akan ikut adatmu, 
asalkan aku tetap berada di 
dekatmu, mendengarkan 
nyanyianmu, itu sudah 
membuatku merasa nyaman.

Sekali lagi aku ingin 
mendengarkan nyangiann itu 
ibu. Jika kita dipertemukan 
kembali, aku ingin kau 
nyanyikan lagu itu lagi 
untukku seperti sepuluh tahun 
yang lalu di saat aku masih 
merengek-rengek dan selalu 
minta kau rangkul.

Mitzutori
(bhs indo smt 5 B)MHSRWT. 
C. II

Cerpen Sedih : SEBARIS 
NYANYIAN DARI IBU 
bagaimana? sedih bukan?

SEBARIS NYANYIAN DARI IBU
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Purdi E Chandra lahir di Lampung 9 
September 1959. ia mulai berbisnis sejak 
ia masih duduk di bangku SMP di 
Lampung, yaitu ketika dirinya mulai 
beternak ayam dan bebek, dan kemudian 
menjual telurnya di pasar. Sosok Purdi E. 
Chandra kini dikenal sebagai pengusaha 
yang sukses. Bisnis “resminya” sendiri 
dimulai pada 10 Maret 1982, yakni ketika 
ia bersama teman-temannya mendirikan 
Lembaga Bimbingan Test Primagama 
(kemudian menjadi bimbingan belajar). 
Lembaga Bimbingan Belajar (Bimbel) 
Primagama yang didirikannya bahkan 
masuk ke Museum Rekor Indonesia 
(MURI) lantaran memiliki 181 cabang di 
96 kota besar di Indonesia dengan 100 
ribu siswa tiap tahun.

Waktu mendirikan bisnisnya tersebut 
Purdi masih tercatat sebagai mahasiswa di 
4 fakultas dari 2 Perguruan Tinggi Negeri 
di Yogyakarta. Namun karena merasa 
“tidak mendapat apa-apa” ia nekad 
meninggalkan dunia pendidikan untuk 
menggeluti dunia bisnis. Sejak awal Purdi 
muda sudah berani meninggalkan kota 
kelahirannya dan mencoba mandiri 
dengan bersekolah di salah satu SMA di 
Yogyakarta. Ibunya, Siti Wasingah dan 
ayahnya, Mujiyono, merestui keinginan 
kuat anaknya untuk mandiri. Dengan 
merantau Purdi merasa tidak tergantung 
dan bisa melihat berbagai kelemahan yang 
dia miliki. Pelan-pelan berbagai kelemahan 
itu diperbaiki oleh Purdi. Hasilnya, Ia 
mengaku semakin percaya diri dan tahan 
banting dalam setiap langkah dalam 
bisnisnya. Bukan suatu kebetulan jika 
pengusaha sukses identik dengan 

kenekatan mereka untuk berhenti 
sekolah atau kuliah. Seorang pengusaha 
sukses tidak ditentukan gelar sama sekali. 
Inilah yang dipercaya Purdi ketika baru 
membangun usahanya. Kuliah di 4 jurusan 
yang berbeda, Psikologi, Elektro, Sastra 
Inggris dan Farmasi di Universitas Gajah 
Mada (UGM) dan IKIP Yogya 
membuktikan kecemerlangan otak Purdi. 
Hanya saja ia merasa tidak mendapatkan 
apa-apa dengan pola kuliah yang 
menurutnya membosankan. Ia yakin, gagal 
meraih gelar sarjana bukan berarti gagal 
meraih cita-cita. Purdi muda yang penuh 
cita-cita dan idealisme ini pun nekad 
meninggalkan bangku kuliah dan mulai 
serius untuk berbisnis. Sejak saat itu pria 
kelahiran Punggur, Lampung Tengah ini 
mulai menajamkan intuisi bisnisnya. Dia 
melihat tingginya antusiasme siswa SMA 
yang ingin masuk perguruan tinggi negeri 
yang punya nama, seperti UGM. 
Bagaimana jika mereka dibantu untuk 
memecahkan soal-soal ujian masuk 
perguruan tinggi, pikirnya waktu itu. 
Purdi lalu mendapatkan ide untuk 
mendirikan bimbingan belajar yang diberi 
nama, Primagama. Purdi memulai usaha 
sejak tahun 1982. Mungkin karena tidak 
selesai kuliah itu yang memotivasi ia 
menjadi pengusaha, kisah Purdi. Lalu, 
dengan modal hasil melego motornya 
seharga 300 ribu rupiah, ia mendirikan 
Bimbel Primagama dengan menyewa 
tempat kecil dan disekat menjadi dua. 
Muridnya hanya 2 orang. Itu pun 
tetangga. Biaya les cuma 50 ribu untuk 
dua bulan. Kalau tidak ada les maka 
u a n g n y a  b i s a  d i k e m b a l i k a n .

Segala upaya dilakukan Purdi untuk 
membangun usahanya. Dua tahun setelah 
itu nama Primagama mulai dikenal. 
Muridnya bertambah banyak. Setelah 
sukses, banyak yang meniru nama 
Primagama. Purdi pun berinovasi untuk 
m e n i n g k a t k a n  mu tu  l e m b a g a 
pendidikannya ini. Sebenarnya yang bikin 
Primagama maju itu setelah ada program 
jaminan diri, ungkapnya soal rahasia 
sukses mengembangkan Bimbel 
Primagama. Kalau ikut Primagama pasti 
diterima di Universitas Negeri. Kalau 
nggak uang kembali. Supaya diterima 
murid-murid yang pintar diangkat jadi 
pengajar. Karena yang membimbing 
pintar, maka 90% bisa lulus ujian masuk 
perguruan tinggi negeri, lanjutnya, 
Dengan “jatuh bangun” Purdi 
menjalankan Primagama. Dari semula 
hanya 1 outlet dengan hanya 2 murid, 
Primagama sedikit demi sedikit 
berkembang. Kini murid Primagama 
sudah menjadi lebih dari 100 ribu orang 
per-tahun, dengan ratusan outlet di 

ratusan kota di Indonesia. Karena 
perkembangan itu Primagama ahirnya 
dikukuhkan sebagai Bimbingan Belajar 
Terbesar di Indonesia oleh MURI 
( M u s e u m  R e k o r  I n d o n e s i a ) .

Mengenai bisnisnya, Purdi mengaku 
banyak belajar dari ibunya. Sementara 
untuk masalah kepemimpinan dan 
organisasi, sang ayahlah yang lebih banyak 
memberi bimbingan dan arahan. Bekal 
dari kedua orang tua Purdi tersebut 
semakin lengkap dengan dukungan penuh 

sang Istri Triningsih Kusuma Astuti dan 
kedua putranya Fesha maupun Zidan. 
Pada awal-awal berdirinya Primagama, 
Purdi selalu ditemani sang istri untuk 
berkeliling kota di seluruh Indonesia 
membuka cabang-cabang Primagama. Dan 
atas bantuan istrinya pula usaha tersebut 
m a k i n  b e r k e m b a n g .

Purdi yang lahir di Lampung ini memang 
jadi model wirausaha jalanan, plus modal 
nekad. la tinggalkan kuliahnya di empat 
fakultas di UGM dan IKIP Yogyakarta. 
Lalu dengan modal Rp.300 ribu ia dirikan 
lembaga bimbingan tes Primagama 10 
Maret 1982 di Yogyakarta. Sebuah 
peluang bisnis potensial yang kala itu 
tidak banyak dilirik orang. la sukses 
membuat Primagama beromset hampir 
70 milyar per tahun, dengan 200 outlet di 
lebih dari 106 kota. Kini Primagama 
sudah menjadi Holding Company yang 
membawahi lebih dari 20 anak 
perusahaan yang bergerak di berbagai 
bidang seperti: Pendidikan Formal, 
Pendidikan Non-Formal, Telekomunikasi, 
Biro Perjalanan, Rumah Makan, 
Supermarket, Asuransi, Meubelair, 
Lapangan Golf dan lain sebagainya.
Walaupun kesibukannya sebagai 
entrepreneur sangat tinggi, namun jiwa 
organisatoris Purdi tetap disalurkan di 
berbagai organisasi. Tercatat Purdi 
pernah menjabat sebagai Ketua 
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI) cabang Yogyakarta dan pengurus 
Kamar Dagang dan Industri Daerah 
(Kadinda) DIY. Selain itu Purdi pernah 
juga tercatat sebagai anggota MPR RI 
Utusan Daerah DIY.
http:/www.purdiechandra.netabout/
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BERBAGI ITU BAIK -
Kali ini annas bawika akan 

membuat artikel yang 
Berjudul Agar semangat 
menulis , Semoga 
membantu anda yang 
susah dan malas dalam 
melakukan hal ini, 
sebenarnya sih mudah, 
namun ketika malas dan 
capek yang dirasa, pasti 
anda tidak akan melakukan 
hal ini.

Oke BIB Lovers langsung 
saja baca artikel di bawah 
ini...

1. Yang satu ini anda harus 
patuhi, dan jika anda tidak 
patuhi maka anda akan 
percuma membaca artikel 
ini, yaitu anda harus 
bergerak dan melakukan 
menulis menjadi hal 
kesenangan utama, yang di 
landasi niat dan dilandasi 
kesenangan maka anda 
akan ringan dalam 
melakukan semangat 
menulis

2. Menulis adalah 
Kesenangan, bukan hanya 
games atau nonton bioskop 
saja yang bisa bikin kita 
senang, imajinasikan saat 

jemari kita menulis saat 
itulah sebenarnya kita 
sedang ‘bermain’ dengan 
kata-kata terangkai. Tidak 
perlu khawatir bahkan bila 
kosa kata kita agak 
berantakan, yang penting
setiap huruf mengalir begitu 
saja sesuai dengan 
perasaan yang kita ciptakan 
tadi, menulis adalah 
kesenangan.

3. menulis menurut saya 
adalah bebicara namun di 
aplikasikan ke dalam 
catatan yang ada dalam 
pikiran kita banyak2lah 
berimajinasi dalam hal 
positif lalu lakukan 
penulisan di dalam kertas 
atau buku yang anda miliki.
cobalah ketika anda berfikir 
lalu anda aplikasikan ke 
dalam kertas yang anda 
sediakan.

4.Menulis berarti Berbagi, 
seperti halnya amal, setiap 
tulisan karya kita, sedikit 
banyak pasti dan harusnya 
bermanfaat untuk orang 
lain. Itulah sebenarnya 
kunci utama dalam kegiatan 
menulis. Kita membuat 
tulisan dan orang lain 
membacanya. Ada 
hubungan tidak langsung 

antara apa yang kita 
berikan dalam bentuk 
tulisan dengan kemajuan 
atau kesuksesan orang 
yang membacanya. Tidak 
selalu harus uang untuk 
beramal, tulisan juga bisa 
kok.

5. Menulis berarti 
Membebaskan, dalam 
tulisan fiksi berupa cerpen 
atau novel, kita mendapat 
kesempatan yang sangat 
luas dalam berekspresi. 
Seorang penulis fiksi bebas 
berimajinasi terhadap 
keadaan, sang tokoh, alur 
cerita dll. Dalam kata lain, 
saat Anda menulis cerita, 
Anda adalah ’sang 
pencipta’. Ekspresikan diri 
kita sepuasnya karena 
ranah ini benar- benar milik 
kita.

6. Menulis berarti Hidup, 
mirip sebuah iklan rokok, 
“bikin hidup lebih hidup”, 
mungkin seperti itulah 
perumpamaannya. Saat 
kita melakukan kegiatan 
tulis menulis saat itu pula 
kita seakan digiring ke 
sebuah fenomena 
aktualisasi diri. Menulis 
berarti menghidupkan jiwa 
kita dalam bentuk karya 
tulis. Menulis tidak hanya 
sekedar kegiatan layaknya 
makan minum, tapi lebih 
bermakna dalam, utamanya 
seperti bernafas, sudah 
menjadi bagian diri kita. 
Menulis adalah kehidupan 
kita.

Tips agar semangat 
menulis

Oleh Annas Bawika pada 
24 juni 2012.
Tips agar semangat 
menulis semoga 
membantu. Rating: 5

Deskripsi: Berbagi itu baik ~ 
Annas bawika

Tips Agar Semangat Menulis

 “Usahakan 
menulis setiap hari. 
Niscaya, kulit anda 
akan menjadi segar 
kembali akibat 
kandungan manfaat 
yang luar biasa”. 
[Fatimah Mernissi]
 “Menulis 
merangsang 
pemikiran, jadi saat 
anda tidak bisa 
memikirkan sesuatu 
untuk di tulis, 
tetaplah mencoba 
untuk menulis”. 
[Barbara]
 “Menulis 
adalah mencipta, 
dalam suatu 
penciptaan 
seseorang 
mengarahkan tidak 
hanya semua 
pengetahuan, daya, 
dan kemampuannya 
saja, tetapi ia 
sertakan seluruh 
jiwa dan nafas 
hidupnya.” [Stephen 
King]
 “Ketika seorang 
penulis hanya 
menunggu, maka 
sebenarnya ia belum 
menjadi dirinya 
sendiri”. [Stephen 
King]

“Kita tidak harus 
menunggu 

datangnya inspirasi 
itu kita sendirilah 

yang 
menciptakannya”. 

[Stephen King]
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Undur-unduradalah sebutan 
untuk kelompok serangga dari 
famili Myrmeleontidae (kadang-
k a d a n g  s a l a h  d i e j a 
sebagai Myrmeleonidae). Di 
dunia ini diperkirakan ada sekitar 
2.000 spesies undur-undur dan 
mereka tersebar di seluruh dunia, 
terutama di wilayah bersuhu hangat 
dan berpasir.

Nama “undur-undur” diberikan 
pada hewan ini karena kebiasaan 
larvanya berjalan mundur saat 
menggali sarang jebakan di tanah. 
Di daerah Barat, hewan ini dikenal 
dengan namaantlion (semut 
singa). Nama itu diberikan karena 
kebiasaan larvanya yang memburu 
semut secara ganas dengan cara 
menggali jebakan di dalam tanah 
sehingga dianggap sebagai 
“ s i n g a n y a  p a r a  s e m u t ” .

Undur-undur memiliki nama 
famili Myrmeleontidae yang 
b e r a s a l d a r i  b a h a s a 
Y u n a n i m y r m e x ( s e m u t ) 
dan leon (singa) sehingga nama 
Myrmeleontidae secara harfiah bisa 
diartikan “semut singa”. Famili 
Myrmeleontidae sendiri termasuk 
ke dalam ordo Neuroptera yang 
dalam bahasa Yunani bisa diartikan 
sebagai “sayap jala” atau “sayap 
berurat”. Nama itu diberikan 
k a r e n a  s e m u a
Undur-undur memiliki penampilan 
yang sekilas mirip dengan capung 
karena sama-sama memiliki 
abdomennya panjang dan memiliki 
dua pasang sayap transparan 
berurat pada thoraxnya. Ia bisa 
dibedakan dengan capung dengan 
melihat antenanya yang panjang 
dan ujungnya sedikit melengkung, 
ukurannya yang rata-rata lebih 
kecil, dan matanya yang terletak di 
sisi kepala serta berukuran lebih 
kecil dibandingkan mata capung. 
Undur-undur juga tidak bisa 
terbang secepat dan selincah 

capung karena ia pada dasarnya 
merupakan penerbang lemah. [2]

Undur-undur memiliki ukuran yang 
bervariasi. Jenis undur-undur terbesar 
di dunia diketahui berasal dari 
genus Palpares yang hidup di Afrika 
dan rentang sayapnya mencapai 16 cm. 
Spesies yang terkecil berasal dari 
wilayah Arabia dan rentang sayapnya 
hanya sekitar 2 cm. Mayoritas undur-
undur sendiri umumnya berukuran 
a n t a r a  4 - 1 0  c m .
Reproduksi terjadi tidak lama setelah 
undur-undur baru saja keluar dari 
kepompongnya. perkawinan dimulai 
ketika sepasang undur-undur jantan 
dan betina hinggap di pohon. Sepasang 
undur-undur itu lalu melakukan 
kopulasi dengan cara saling melekatkan 
ujung ekornya.  Kopulasi  bisa 
berlangsung hingga dua jam lamanya. 
Undur-undur betina yang sudah kawin 
selanjutnya akan pergi mencari tempat 
untuk bertelur dan masih mungkin 
kembali ke tempat yang sama untuk 
kembali melakukan perkawinan.
Undur-undur mengalami metamorfosis 
sempurna: telur, larva, kepompong, 
dan dewasa. Perkembangan undur-
u n d u r  d i m u l a i  k e t i k a  bet ina 
meletakkan telurnya di dalam tanah 
berpasir dengan cara mengetuk-ngetuk 
abdomennya ke dalam tanah dan 
mengeluarkan telur-telurnya di sana. 
Di dalam tangkapan, undur-undur 
betina bisa mengeluarkan telur hingga 
20 butir sekali bertelur dan biasanya ia 
memilih pasir yang bersuhu hangat. 
Kadang-kadang, undur-undur betina 
yang sedang menaruh telur di atas pasir 
tertangkap oleh larva undur-undur lain 
yang kebetulan membuat jebakan yang 
berdekatan dengan tempatnya bertelur.
Telur undur-undur akan menetas 
menjadi larva yang bertubuh gempal, 
pipih, berkaki enam, dan memiliki 
sepasang taring panjang di kepalanya. 
Mayoritas spesies larva undur-undur 
selanjutnya akan membuat jebakan di 
tanah dengan cara bergerak mundur 
memakai tubuhnya seperti mata bor 
dan mulai menggali dengan gerakan 
spiral hingga akhirnya membentuk 
sarang jebakannya yang berbentuk 
seperti corong (biasa disebut “liang 
undur-undur”). Pada sebagian spesies 
undur-undur semisal Dendroleon 
pantheormis, larvanya tidak membuat 
sarang jebakan, namun hanya 
bersembunyi di tempat-tempat tertentu 
lalu menerkam hewan kecil yang lewat 

di dekatnya. Hal yang unik pada 
larva undur-undur adalah mereka 
tidak memiliki anus sehingga 
ampas sisa-sisa metabolisme 
tubuhnya akan disimpan dan 
baru dikeluarkan ketika mereka 
sudah menjadi undur-undur 
d e w a s a .
F a s e  s e l a n j u t n y a  d a l a m 
pertumbuhan undur-undur 
adalah fase kepompong atau 
pupa. Kepompong mereka berupa 
kumpulan butiran pasir di 
sekitarnya yang disatukan dengan 
s u t r a  d a r i  k e l e n j a r  d i 
abdomennya. Kepompong ini 
biasanya terkubur hingga 
beberapa sentimeter di dalam 
tanah. Pada fase kepompong 
terjadi perubahan bentuk di 
dalamnya dan setelah sekitar satu 
bulan, undur-undur dewasa akan 
keluar dan mulai menunggu 
sayapnya kering sebelum bisa 
terbang untuk mencari pasangan. 
Undur-undur dewasa rata-rata 
berusia antara 20-25 hari, 
sementara sebagian dari mereka 
juga diketahui bisa hidup hingga 
u s i a  4 5  h a r i .
Undur-undur dewasa jarang 
terlihat di alam liar karena ia baru 
aktif keluar di sore hari dan bisa 
terlihat menggerombol di malam 
hari saat sedang mencari 
pasangan kawin. Mereka juga 
kadang-kadang dianggap sebagai 
gangguan bagi manusia karena 
jika hinggap pada seseorang, 
mereka bisa memberikan gigitan 
yang cukup menyakitkan 
w a l a u p u n  t i d a k  s a m p a i 
m e m b a h a y a k a n .
Larva undur-undur terkenal 
sebagai pemangsa yang ganas 
karena ia memakan hampir 
segala jenis Arthropoda kecil, 
terutama semut. Ia berburu 
secara pasif dengan cara 
membuat sarang jebakan 
b e r b e n t u k  c o r o n g ,  l a l u 
bersembunyi di tengahnya sambil 
menunggu ada mangsa yang 
terperosok masuk. Bila ada 
mangsa terjebak masuk ke dalam 
perangkapnya namun masih bisa 
bergerak naik, larva undur-undur 
akan melempari mangsanya 
dengan butiran pasir agar 
tergelincir. Larva undur-undur 
mengetahui kehadiran korbannya 
dengan cara merasakan getaran 

Manfaat Udur-undur 
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dari gerakan korbannya. 
Larva undur-undur juga 
memiliki sepasang rahang 
tajam dan di ujungnya 
terdapat lubang untuk 
menyuntikkan racun ke 
dalam tubuh mangsanya 
untuk membunuhnya, lalu 
mulai menghisap cairan 
t u b u h n y a .
Makanan undur-undur 
dewasa lebih bervariasi. 
Sebagian spesies hidup 
dengan memakan nektar 
dari bunga, sementara 
beberapa spesies lainnya 
hidup dengan memakan 
Arthropoda kecil seperti 
halnya larva undur-undur.

Khasiat Undur – Undur:
Undur undur mempunyai 
nama latin myrmeleontidae 
t e r n y a t a  b e r k h a s i a t 
menurunkan kadar gula 
p e n d e r i t a  d i a b e t e s .
Undur undur mengandung 
zat sulfonylurea. Kerja 
sulfonylurea pada undur-
undur adalah melancarkan 
kerja pankreas dalam 
memproduksi insulin. 
Karena, ketika insulin 
dalam tubuh manusia 
menurun sementara kadar 
glukosa darah meningkat, 
m a k a  t e r j a d i  t i d a k 
se imbangan.  Dimana 
insulin sebagai penghasil 
e n e r g i  t u b u h  t e r u s 

berkurang. Akibatnya, 
tubuh mudah terserang 
penyakit. Khasiat Undur -
undur : Menyembuhkan 
Darah Tinggi, Stroke dan 
Diabetes. Aturan Minum : 
Sekali minum 3ekor sehari 
3x , satu kapsul diisi 3ekor.
Plastik tempat Undur-
undur jangan dibuka, 
didalam tempat nya Undur-
undur yang kecil kuat hidup 
sampai 45 hari, Undur-
undur yang besar kuat 
hidup sampai 35hari, 
setelah lewat 45 hari Undur
-undur akan jadi capung. 
Dianjurkan untuk minum 
undur-undur yang besar-
besar dulu.

Lanjutan Undur-undur…..
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Manfaat Air Kelapa
Secara detail Air 
kelapa 
bermanfaat untuk 
berbagai keperluan 
kita antara lain :
Air kelapa bikin 
rambut bayi hitam
Kandungan zat besi 
dan asam folat yang 
dibutuhkan ibu 
hamil. Jadi, 
minuman ini sangat 
baik untuk ibu hamil 
dan menyusui.

Bisa lancarkan haid
Secara logika, ketika wanita haid memang kehilangan 
banyak cairan yang rata-rata mencapai 500 cc per hari. 
Sedangkan jumlah itu di luar keringat yang dikeluarkan 
yang bisa mencapai 2 liter per hari. Secara otomatis wanita 
haid membutuhkan tambahan cairan, baik dari air kelapa 
atau cairan lainnya. Yang pasti wanita sangat 
membutuhkan pengganti cairan saat haid.

Mencegah dari kelebihan berat badan 
Karena Air kelapa bergizi dan sehat bagi tubuh karena 
rendah lemak dan kalori. So akan mencegah tubuh dari 
kelebihan berat badan.

Membantu dari peradangan dan keasaman
Karena air kelapa mengandung asam laurat yang 
menyembuhkan gangguan pencernaan saluran. Meminum 
segelas air kelapa sehari sekali dan dalam proses 
pencernaan akan memberikan bantuan dari peradangan dan 
keasaman. 

Pengganti cairan tubuh
Dikenal sebagai minuman isotonik karena merehidrasi 
tubuh. Minumlah air kelapa muda 2 sampai 3 gelas air 
kelapa saat tubuh sedang dehidrasi.

Minuman terbaik bagi penderita jantung dan diabetes
Karena air kelapa rendah gula sehingga menjadi minuman 
bergizi bagi pasien jantung dan diabetes.

Meningkatkan Metabolisme tubuh dan merdakan rasa 
lelah
Karena kandungan energi dengan enzim bioaktif yang 
meningkatkan metabolisme Anda dan meredakan rasa 
lelah. Sehingga pada sistem pencernaan seperti 
membersihkan racun dari tubuh.

Membantu kesehatan Ginjal dan batu uretra
Karena Air kelapa adalah obat alami untuk 
menyembuhkan infeksi urin. Dan ini tentu saja hanya 
berlaku pada kesehatan ginjal dan batu uretra.

Membantu menanggulangi kerontokan rambut
karena air kelapa meningkatkan sirkulasi darah dalam 
tubuh.

Membantu membersihkan kulit yang berjerawat.

Ada baiknya setelah kita mengetahui lebih lanjut tentang 
Manfaat Air kelapa, semoga semakin memberikan 
inspirasi bagi kita untuk menjadikan Air Kelapa sebagai 
minuman alami yang wajib kita minum sesering mungkin 
sebagai perwujudan perilaku atau gaya hidup sehat. Anda 
juga bisa membaca tentang Manfaat Susu Kedelai bagi 
kecantikan dan kesehatan . Semoga bermanfaat. 

http://www.seputarwanitasehat.com/2012/10/manfaat-air-

kelapa-muda.html



Definisi gagal : ga•gal v 1 
tidak berhasil; tidak tercapai 
(maksudnya); 2 tidak jadi.

Dari definisi tersebut kita bisa 
tarik kesimpulan, bahwa orang 
yang gagal adalah orang yang 
tidak tercapai tujuannya, yang 
dia perbuat tidak jadi atau 
tidak selesai. Jadi saat kita 
berada dalam event “gagal” 
setidaknya kita belajar sesuatu 
dari kegagalan kita dan kita 
bisa berpikir, mengubah 
strategi agar pada akhirnya 
kita bisa sukses. Jadi sekali 
lagi, gagal adalah peristiwa 
bukan orangnya
"Failure is an event, never a 
person; an attitude, not an 
outcome."- Zig Ziglar

Tidak ada manusia yang 
terlahir untuk gagal. Kejatuhan 
dan keterpurukan adalah 
peristiwa-peristiwa yang 
mendewasakan kita. Saat kita 
ja tuh  ki ta  mempunyai 
DUA pilihan: “Cukup sampai 
sini, saya tidak mau mencoba 
lagi” atau “oke, kalau begini 
belum berhasil, gue ubah 
strategi, dan gue mau coba 
lagi!”

“There are two fatal errors 
that keep great projects from 
coming to life: Not finishing. 
Not starting.” - Buddha.

Walaupun kegagalan adalah 
peristiwa, bukan orangnya 
banyak orang berpikir mereka 
adalah orang gagal dan itu 
menjadikan menanamkan 

mental gagal dalam dirinya. 
Karena apa yang kita katakan 
dan pikirkan, niscaya itulah 
yang kita dapat. Orang sukses 
melihat kesempatan dalam 
kesempitan, orang gagal 
melihat kesulitan dalam 
kesempatan. Saat mental gagal 
tertanam dalam diri seseorang, 
bahkan untuk mencoba pun 
sudah tidak mau walau 
sebenarnya mereka memiliki 
potensi yang lebih dari cukup. 
Hey bangun dong teman-
teman, kita masih muda! Kita 
bisa menjadi apa saja yang kita 
mau, kuncinya gampang kok: 
dreaming, acting, evaluating.

“The greatest failure is the 
failure to try.” - William A. 
Ward.
Mimpi saja setingginya, 
jangan takut jatuh dulu soalnya 
itu membatasi kita untuk maju! 
Saat kita jumpai kerikil-
kerikil, kita bisa menambah 
strategi kita menggunakan 
sandal. Saat kita kesulitan 
mendaki karena batu-batu 
besar, kita bisa mengubah 
sandal kita menjadi sepatu. 
Saat kita menaiki jalanan yang 
terjal, kita bisa ambil kayu 
untuk menjadikannya tongkat 
membantu kita jalan. Orang 
sukses adalah orang yang 
jenius dalam kehidupan, orang 
jenius adalah orang yang 
melihat hal yang sama dengan 
orang lain tapi berpikir beda 
tentang hal itu.

"A minute's success pays the 
failure of years.” - Robert 
Browning

Orang sukses bukan berarti dia 
tidak pernah menjumpai 
kegagalan! Tentu orang yang 
saat ini kita lihat sukses, kita 
h a n y a  m e n g a g u m i 
kesuksesannya saat ini, dan 
kita akan tercengang akan 
jatuh bangunnya,  a tau 
kesakitannya saat berjuang 
meraih kesukseseannya saat 
ini. Dan tentunya jika ditanya, 
tentu orang sukses tersebut 
akan lebih seru menceritakan 
waktu dia susah-susahnya deh! 
Misalnya bagimana dia bisa 
m e m b a n g u n 
bisnis,dari awalnya yang 
benar-benar susah payah 
(modal "dengkul") sampai 
sekarangdi mana "dengkul"nya 
enggak dipakai lagi buat 
bisnisnya. 

Ya kalau mau cepat sukses, 
ser ing-sering saja deh 
mencoba sesuatu dan tekunin. 
Ganti strategi saat mengalami 
kegagalan. Dengan banyaknya 
kegagalan, tentu banyak 
pelajaran yang kita bisa ambil 
dan itu modal yang paling 
penting untuk mencapai 
kesuksesan.

"If you want to increase your 
success rate, double your 
failure rate." - Thomas 
Watson, Sr

"Pikirkan dan jadilah seperti 
apa yang ingin kita mau 
sendiri,
karena kita sendiri yang 
membuat batas dalam diri kita 
sendiri." – Antonius Felix

Gagal Hanya Peristiwa, Bukan Orangnya!
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"Seorang 
pemenang tidak 

pernah menyerah, 
dan orang yang 
menyerah tidak 

pernah menang."

"Syukurilah apa 
yang anda 

dapatkan baik suka 
ataupun tidak 

maka anda sudah 
menghargai hidup 

anda sendiri"

"Pekerjaan yang 
berat apabila kita 

menikmati 
pekerjaan tersebut 

maka pekerjaan 
akan menjadi 

mudah dikerjakan 
dan memuaskan"

"Dalam hidup, ada 
hal yang datang 

dengan sendirinya, 
dan ada hal yang 

harus 
diperjuangkan 
dahulu untuk 

mendapatkannya."

"Tidak ada 
satupun di dunia 
ini, yang bisa di 
dapat dengan 

mudah. Kerja keras 
dan doa adalah 

cara untuk 
mempermudahnya.

"

"Keberhasilan kita 
di masa depan lebih 
penting, daripada 
kepedihan kita di 

masa lalu."

Kata Motivasi



Manfaat Dan Khasiat Surat Dalam Al-Qur’an

A. Fadillah Surat Yasin

1. barang siapa mengalami kesulitan atau kesusahan hidup, banyak hutang, 
atau takut sesuatu hal, bacalah surat Yasin sebanyak 3x, maka lepaslah ke-
susahannya, terbayarlah utangnya, lenyaplah ketakutannya. Demikian pula 
dalam mengahadapi segala keperluan/segala urusan penitng, bacalah seban-

yak 7x, sesudah itu berdoalah kepada Allah Swt.

2. Barang siapa membaca ketika berziarah ke kubur, maka dapat meringatkan 
siksa ahli kubur itu, dan memperoleh pahala seperti kebijakan ahli kubur. 

(Al-Hadis)

3. Dibaca sebanyak 41x ketika mempunyai keinginan apa saja (baik urusan 
duniawi atau lainnya), pasti dikabulkan, cobalah lakukan dan boleh dibaca 

secara berjamaah oleh 41 orang (Khasiat surat Yasin).

4. Barang siapa membaca di pagi hari, pasti hatinya lapang/ memperoleh ke-
gembiraan hingga malam hari, dan barangsiapa membacanya dimalam hari, 
pasti dia lapang hatinya/ memperoleh kegembiraan hingga pagi hari (Qaulul 

‘Ulama Ahli Hikmah).

5. Jika dibacanya pada waktu malam hari maka diampuni dosanya esok harinya 

(Al-Hadis)

A. Fadillah Surat Arrahman

1. surat ini jika dibaca, lalu ditulis dan dihapus dengan air, kemudian diminum-
kan kepada orang yang sakit jantung, insya Allah dapat sembuh dengan izin 

Allah Ta’ala.

2. Dan jika tulisan tersebut, dipasang di dalam rumah, maka dengan izin Allah 
rumah tersebut tidak akan dimasuki hewan apapun yang membahayakan 

penghuninya.

3. Jika tulisan tersebut dilipat dan dibuat ikat pinggang atau iletakkan pada 
peci, Insya Allah selamat dari penyakit mata, sekalipun kebanyakan orang 

dilanda wabah penyakit.

A. Fadillah Surat Al-Waqiah

1. surat ini jika dibacakan pada mayat, maka ringanlah siksanya di alam kubur, 
jika dibacakan pada orang ang tengah menderita sakit, maka menjadi ber-

kranglah sakit yang dideritanya.

2. Sabda Nabi Muhammad SAW. Barangssiapa membaca surat Waqiah secara 
mudawamah/langgeng setiap malam, pasti tidak akan kekurangan rizki, se-

lama hidupnya. Hadis.

3. Kemudian jika dibaca 40 kali sekali duduk (satu majelis) setiap harinya se-
lama 40 hari, insya Allah dapat mebuka dan melapangkan pintu/jalannya 

rizki, dengan izin Allah

4. Dan jika sura ini ditulis pada kertas, lalu dipakai/dibawa oleh wanita yang 
akan melahirkan, insya Allah akan segera melahirkan dengan mudah biiznil-
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Senenarnya Allah memiliki 
99 (sembilan puluh sembila) 
nama yang sesuai dengan 
sifat-sifat-Nya. Dari nama-
nama tersebut yang dikenal 
dengan Asmaul Husna, yag 
semuanya terdapat dalam 
ayat-ayat  Al-Qur’an. Pada 
dasarnya kita diperintahkan 
untuk berdoa kepada Allah, 
sekaligus mengamalkannya 
dengan berdzikir kepada-
Nya, pada setiap saat.
Tentunya setiap sesorang 
yang seing mengamalkan 
Asma-Asma Allah tentunya 
akan mendapatkan pahala 
yang berlipat ganda, 
d i s amp in g  i t u  k i t a 
memperoleh ketengangan, 
kepandaian, keamanana, 
mag f i roh ,  kekayaan , 
kesuksesan, kemudian 
kebahagiaan terang dan 
sebagainya. Semua ini harus 
diniatkan dengan penuh 
keyakinan dan khusu dalam 
menjalankan setiap bacaan 
tersebut.

Anjuran ini tentunya yang 
telah difirmankan oleh Allah  
Swt. Dan hadis Nabi Saw. 
Di bawah ini; Artinya: “Allah 
mempunyai Asmaa-ul Husna 
(nama-nama yang agung 
yang sesuai dengan sfat-sifat 
Allah) maka memohonlah 
k e p a d a - N y a  d e n g a n 
menyebut Asmaa-ul Husna 
itu.” (Qs. Al-Araaf: 180).
Dalam hadits dikatakan 
b a h w a s a n y a  A l l a h 
mempunyai 99 nama, yakni 
seratus kurang satu, barang 
siapa  menghafalnya 
(menyebutdi luar kepala) 
niscaya akan dimasukkan ke 
dalam surga.” (HR. Imam 
Bukhari).

Oleh sebab itu asmaa-ul 
Husna ini mengandung 
banyak Khasiat  dan fadilah 
yang sangat besar dan 
penting serta bermanfaat 
sekali.



Jual Kambing

Bejo : mak..... emak sakit 
ya???
Emak : iya jo...
Bejo : hmm...kita ke dokter 
yuk...
Emak : mau bayar pake 
apa'an....kan duit kita udah 
tipis jo..
Uhukk...uhukk
Bejo : kita jual si tole
(kambing) aja mak..
Emak : tapi kan tuh kambing 
kesayangan elu....
Bejo : kan bejo lbh sayang 
emak...
Emak : terserah elu aja dah...
Bejo : ya udah..bejo jual ke 
pasar ya mak...
Emak : iye...inget ya jo...tuh 

kmbing bandot..lu jual jutaan...
Jangan mau kalo ditawar 
murah..sayang....
Bejo : iya mak..bejo juga 
tau...kn bejo dah capek2 
ngerawat...
Kalo gitu bejo pamit ya mak...
#berangkat jual kambing

Tak lama kemudian

bejo : mak...kambing kita 
laku..jutaan...
Emak : alhamdulillah....
Bejo : pertamanya dia cuma 
nawar 500rb mak..
Ihh enak aja...kambingnya 
ditawar murah bnget...kagak 
bejo kasih...
Emak : bagus tuh jo..emang 
pembeli jman sekarang 

maunya murah mulu'...terus... 
Lu jawab apa wktu dia nawar 
gitu...
Bejo : bejo bilang...pesan 
emak kambingnya mesti 
dihargai jutaan pak...
Gitu mak...
Alhamdulillah....setelah mikir 
lama...
Akhirnya dia mau juga....harga 
jutaan..
Bejo : Memang berapa jo dia 
beli tuh kambing???berapa 
juta???
Bejo : setengah juta mak...
Hebat kan...sesuai pesan 
emak..jutaan...gimana???puas 
mak???
Emak : #*@?&@#*-+???
# semaput dadakan

Cowok: *#¥§%$€£
(NGUNYAH hp)

Beli HP

Alkisah ada 3 pemuda sedang 
mempamerkan hp mreka
Junot :Gw kemaren bingung 
milih hp di mall ya udah gw 
beli I-Phone 5 ajah..
Xaor : Gw kemaren disuruh 
milih hp ama orang tua,ya 
udah gw milih BB aja 
deh*belum puas*
Agil : Gw kemaren mau beli 
hp tapi bingung banget loh,
Junot& xaor : knpa bngung?
Agil : soalnya semua hp itu ga 
pake kartu perdana semua..
Junot&xaor : *penasaran* kok 
gk pke kartu sih?
Agil : iya soalnya layarnya 
kecil sama cuma muncul 
angka digit dan +-x : doank!
Junot&xaor : ITU 
KALKULATOR BEO!!! 
*lempar ke kuburan*

Penjual Kue
Presiden bertanya pada ibu tua 
penjual kue,

Bpk : "Sudah berapa lama 
jualan kue?"
Ibu : "Sudah hampir 30 tahun.
Bpk : "Terus anak ibu mana, 
kenapa tidak ada yang 
bantu?" ...
Ibu : "Anak saya ada 4, yang
ke-1 di KPK,

GARA GARA SINYAL

Cowok:
aduh Bebz, nanti aja
telponnya, disini sinyal aku PUTUS
PUTUS ,,, ! 

Cewek : APPAAA!!! ?
tega kamu
ya,,, aku nelpon kamu dari paris ke indonesia kamu malah 
minta
putus !!! ! SALAH AKU APA COBA !!

Cowok: tuh kan, kamu salah
dengar,,, DISINI SINYALNYA JELEK!!!

Cewek: hikz-hikz-hikz... tega
kamu, kamu putusin aku karena, kamu bilang salah aku
karena aku jelek ??? 

Cowok:
Disini Aku nggak dapat
sinyal ! soalnya Operator aku
Ax*s lagi gangguan, aku sayang
kamu bebz ! 

Cewek: apaa!! kamu bilang? kamu
dpat gebetan baru, yang
namanya ANIS ? dan kamu lebih
sayang dia? tega kamu ! tega!
Cowok: ya alloh, Mati gue, Bukan
sayang, Aku minta kamu telpon aku sebentar lagi, Aku naik 
ke
menara dulu, ya,? 
Cewek: apa?
oke, aku akan naik
menara eifel, dan aku akan
lompat, dan kamu nggak akan
ngeliat aku untuk selamanya ! dasar BUAYA! HABIS 
MANIS SEMPAK
DIBUANG !!! 

ke-2 di POLDA,
ke-3 di Kejaksaan dan yang
ke-4 di DPR, jadi mereka 
sibuk
sekali pak..."

Presiden kemudian
menggeleng-gele -ngkan 
kepala karena kagum...

Lalu dengan percaya diri 
Bapak Presiden
berbicara kesemua hadirin 
yang menyertai beliau, 
"Meskipun hanya jualan kue, 
ibu ini bisa menjadikan 
anaknya sukses dan jujur tidak 
korupsi...karen -a kalau 
mereka korupsi,
pasti kehidupan Ibu ini sudah 
sejahtera dan tinggal dirumah
mewah..."
Lalu sambil mengarahkan 
mike
yang sedang di 
pegangnya ,Bapak Presiden 
kembali
berbicara kepada wanita 
penjual kue tersebut ...
Bpk : "Apa jabatan anak di 
POLDA, KPK,KEJAKSAAN 
dan DPR?"

Lalu dengan polosnya sang 
wanita penjual
kue tersebut itu 
berkata :"Sama... mereka 
berjualan kue juga disana ..."

Bpk : @#$%$^@%
#Kejang-kejang
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Lirik Lagu Repvblik Sandiwara 

Cinta Lyrics

Intro : C D G

        Am C D

       G       Bm    Em

Aku tahu ini semua tak adil

D      Am      C     D

Aku tahu ini sudah terjadi

Bm          G      Bm        Em

Mau bilang apa aku pun tak sanggup

Bm                C        D

Air matapun tak lagi mau menetes

          G         D  Bm   Em

Alasan yang seringkali ku dengar

         C  Am         C     D

Alasan yang seringkali kau ucap

Bm            G      Bm     Em

Kau dengannya seakan ku tak tahu

  Bm      Am            C        D         G

Sandiwara apa yang tlah kau lakukan, kepadaku

             C  D           G

Jujurlah sayang aku tak mengapa

       B    D            G

Biar semua jelas tak berbeda

       C       D         Em

Jika nanti aku yang harus pergi

C     Am     D        G  D

Ku terima walau sakit hati

         G                 D  E

Mungkin ini jalan yang engkau mau

         Am             G       D

Mungkin ini jalan yang kau inginkan

Bm             G     Bm    Em

Kau dengannya seakan ku tak tahu

Bm        C    D         Am-Bm     D

Sandiwara apa, ceritanya apa, aku tahu

             C   D         G

Jujurlah sayang aku tak mengapa

       B     D           G

Biar semua jelas tak berbeda

      C        D        Em

Jika nanti aku yang harus pergi

C    Am     D         G

Ku terima walau sakit hati
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Lirik Lagu dan Chord Gitar 
Judika Aku Yang Tersakiti

[intro] A# F Gm 2x
A#       F      Gm
Pernahkah kau merasa
Cm     G     F
Jarak antara kita
A#      F      Gm
Kini semakin terasa
Cm         G      F
Setelah kau kenal dia
A#    F      Gm
Aku tiada percaya
Cm     G       F
Teganya kau putuskan
A#      F      Gm
Indahnya cinta kita
Cm            G     F
Yang tak ingin ku akhiri
D#    F     D#   F
Kau pergi tinggalkanku
[chorus]
A#
Tak pernahkah kau sadari
Gm
Akulah yang kau sakiti
D#
Engkau pergi dengan janjimu
F
yang telah kau ingkari
A#
Oh Tuhan tolonglah aku
Gm
Hapuskan rasa cintaku
D#
Akupun ingin bahagia

F
Walau tak bersama dia
[solo] A# F Gm Cm G F 
2x
Cm
Memang tak kan mudah
D#          A#     F   Gm
Bagiku tuk lupakan 
segalanya
D#        F
Aku pergi untuk dia
[chorus]
A#
Tak pernahkah kau sadari
Gm
Akulah yang kau sakiti
D#
Engkau pergi dengan 
janjimu
F
yang telah kau ingkari

A#
Oh Tuhan tolonglah aku
Gm
Hapuskan rasa cintaku
D#
Akupun ingin bahagia
F
Walau tak bersama dia
A# Gm D# F
Diaaa
A#
Oh Tuhan tolonglah aku
Gm
Hapuskan rasa cintaku
D#
Akupun ingin bahagia
F
Walau tak bersama dia
[outro] A# F Gm 2x



Sebagian orang memaknai hari 
u l a n g  t a h u n  d e n g a n 
bertambahnya umur dan 
s e m a k i n  dewasa ,  d a n 
kebanyakan dari mereka 
merayakannya dengan cara 
berpesta dan menghabiskan 
uang untuk pesta yang kurang 
berguna contohnya saja 
berpesata dengan merubah 
suasana rumah/tempat menjadi 
s epe r t i  d i sko t ik  dan 
tersedianya minum minuman 
beralkohol.
Ya, memang semuanya itu 
sangat tidak perlu dan 
memang tidak perlu. Karena 
disuatu sisi ulang tahun itu 
bertambahnya umur kita 
sedangkan disisi lain ulang 
tahun juga sama dengan 
berkurangnya umur kita 
menuju ajal yang sudah 
ditentukan Yang Maha 
Kuasa, apakah anda mau 
merayakan berkurangnya 
umur anda menuju kematian 
dengan cara berpesta 
ditempat yang seperti 
diskotik ? dan minuman 
beralkohol dimana mana ? 
maukah anda merayakannya ?
Tentu tidak akan mau kalian 
s e m u a  m e r a y a k a n 
berkurangnya umur anda 
dengan cara seperti itu, 
m u n g k i n  a n d a  a k a n 
merayakannya dengan cara 
keagamaan seperti merayakan 
dipanti asuhan, tempat tempat 
yang beragama menurut 
agama kalian masing –
masing.
Kebanyakan manusia sudah 
salah memaknai hari ulang 
tahun itu apa, padahal jika 
umur kita bertambah berarti 
kita semakin dekat dengan 
kematian yang ntah kapan 
terjadinya dan hanya Tuhan 
lah yang tau. Jika kita 
merayakan berkurangnya umur 
kita dengan hal yang tidak 
berguna tadi, itu sama saja kita 
ingin meninggal dengan 
berlumuran dosa.

Coba bayangkan jika 
kita merayakannya bersama 
anak-anak panti asuhan, 
pastinya anak-anak itu akan 
mendo’akan kita dan itu juga 
dapat berpengaruh terhadap 

kehidupa kita untuk menjadi 
lebih baik lagi dari pada 
sebelumnya. Dan begitu juga 
s e b a l i k n ya ,  j i k a  k i t a 
merayakan dengan cara buruk 
a p a k a h  a d a  y a n g 
mendo’akan ? jika anak-anak 
yatim yang mendo’akan kita 
tentunya do’anya akan lebih 
cepat sampai kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dibandingkan 

t e m a n  t e m a n  y a n g 
memberikan ucapan selamat 
kepada kita. Bukan berarti 
do’a teman temanmu tak 
berguna, tetapi do’a anak 
yatimlah yang lebih cepat 
didengar.

S a y a  s e l a l u 
memaknai Hari ulang tahun itu 
adalah hari berkurangnya 
umur kita, dan setiap kali hari 
ulang tahun tiba saya selalu 
takut kapankah diriku ini 
dipanggil Yang Maha Kuasa, 
apakah satu tahun lagi ? satu 
bulan lagi ? satu minggu lagi ? 
atau bisa jadi satu detik lagi ? 
Ingatlah saudaraku, Tuhan itu 
punya kendali kapan saja 
untuk menggambil hambanya 
k e m b a l i .  J i k a  a n d a 
menanyakan apakah bang 
dayat takut untuk menghadapi 
kematian ? Tentunya saya 
akan menjawab takut, karena 
saya belum siap untuk mati, 
karena diri saya ini masih 
dilumuri oleh dosa yang tak 
terhitung berapa banyak dosa 
yang saya buat.

Inget inget dosa nih, 

setiap manusia juga pasti 
pernah melakukan dosa, 
walaupun itu dosa kecil tetap 
saja dinamakan DOSA. 
Apalagi kita merayakan ulang 
tahun dengan cara seperti 
didiskotik tadi, wah tentunya 
semakin bertambah dosanya. 
Untung saja bukan saat itu 
juga arwah anda diambil, jika 
pada saat merayakan seperti 
itu nyawa kita diambil 
tentunya kita akan disiksa 
karena merayakan dengan 
cara setan.
“Jadi marilah saudaraku, 
kita merayakan ulang tahun 
dengan cara biasa biasa saja 
seperti sedekah keanak Yatim, 
dan kaum yang kurang 
mampu dari kita. Karena 
itulah cara yang benar untuk 
merayakan hari ulang tahun 
kita atau hari berkurangnya 
umur kita.Guna kita untuk 
hidup didunia ini adalah 
untuk selalu taat kepada 
Tuhan, ulang tahun itu 
seharusnya diisi oleh acara 
keagamaan dari pada 
membuang uang untuk 

membeli minuman keras, dan 
pesta seperti didiskotik.”

Didalam tulisan ini 
maknailah kata katanya, 
supaya kita bisa mengerti 
apasih gunanya ulang tahun 
dan apa makna ulang tahun itu, 
jangan sombong jika umur 
bertambah, karena itu juga 
sama dengan berkurangnya 
umur kita.
Terkadang jika umur kita 
bertambah, kita bisa jadi 
sombong dan merasa kita lah 
yang paling besar. Memang 
sih sebenarnya jika kita sudah 
dewasa adikan kita seharusnya 
menghormati kita, tetapi dalam 
pandangan saya banyak orang 
dewasa memanfaatkan anak 
anak, dan itu juga tidak baik 
karena dia merasa dirinya yang 
merasa besar dan hebat 
diantara mereka.
Dengarlah saudaraku, kita 
h i d u p  d i d u n i a  h a n y a 
sementara, seluruh harta yang 
ada pada kita hanyalah 
pinjaman dan bumi yang kita 
tinggali ini adalah tumpangan.

Makna ulang tahun dalam hidup [Motivasi]
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Siapa yang 
akan ulang 
tahun 
Minggu Ini?

1. Marsun, 11 
Februari 1996. Kls 
XI TM.2

2. Bambang Supriyadi, 
12 Februari 1997, 
Kls X. TM 3.

3. Sahroni, 14 
Februari 1995, Kls 
XI TL. 3

4. Muhammad Soleh, 
15 Februari 
1996,Kls XI Ki

5. Supriyanto, 15 
Februari 1997, Kls 
X TM 1

6. Haeruji, 16 
Februari 1997, Kls 
X TL.1

7. Eka Muji S, 16 
Februari 1995, Kls 
XII TM 2

8. Ahmad Haerulloh, 
17 Februari 1995

9. Yohanes Pirhot 
BM, 18 Februari 
1995, Kls XII TM 2.

10.Suryanto, 18 
Februari 1994, Kls 
XI TM 3



Tingkat kedewasaan seseorang tidak 
selalu berbanding lurus dengan usianya. 
Mereka yang lebih tua belum tentu lebih 
dewasa. Lalu, bagaimana mengukur ting-

kat kedewasaan seseorang itu?

Betty sering sebel kalau teman-
temannya komentar, “Kamu kok engga 
Dewasa gitu sih, ?atau nyokapnya juga 
pernah komentar, “Betty, kamu kan 

sudah gede, dewasa dikit dong!

Kita mungkin pernah menghadapi situasi 
seperti yang dialami Betty. Atau kita 
sendiri sudah bosan dikatakan anak-
anak, ingin dianggap dewasa. Dibilang 
anak-anak ogah, dibilang dewasa juga 
masih bingung. Memang dewasa itu 

seperti apa?

Berikut ini ada beberapa aspek yang 
bisa dijadikan ukuran untuk menilai 

tingkat kedewasaan seseorang.

1. Intelektual

Secara intelektual, kita dikatakan de-
wasa dilihat dari kemampuan kita 
membentuk pendirian. Artinya, kita 
memiliki pendirian atau prinsip yang 
jelas sehingga tidak mudah terombang
-ambing oleh situasi yang menuntut 
kita untuk bersikap. Namun, tetap 
memerhatikan pendapat orang lain 
meskipun tidak bersandar pada penda-

pat itu.

Kemampuan mengambil keputusan 
sendiri dengan tegas dan bebas ber-
dasarkan buktu, alas an nyata, dan nasi-
hat baik dari orang lain, serta bertang-
gung jawab dengan segala keputusan 
kita. Tidak binging jika ada masalah, tapi 
dianalisais sebab-sebabnya sehinga bisa 
dicari kemungkinan-kemungkinan penye-

lesaiannya.

2. Emosional

Secara emosional, kita dikatakan sebagi 
orang dewasa ditandai dengan kemam-
puan menerima emosi dan mengua-
sainya secara wajar. Artinya, apapun 
emosi yang sedang kita alami, kita tetap 
dapat menguasai dan mengelolanya den-
gan baik. Tanpa dipengaruhi rasa takut 
dan gelisah. Kita bisa mengontrol emosi 
sehingga tidak merugikan orang lain. 
Oleh karena itu, pada dasarnya orang 
dewasa juga memiliki kecerdasan emosi 

yang cukup tinggi.

3. Social

Secara sosial , kedewasaan tampak dari 

keterbukaan terhadap orang lain. Sanggup 
membuat persahahabatn. Tidak bergan-
tung pada siapapun, tapi bukan berarti 
kita tidak butuh orang lain. Kita dapat 
menyesuaikan diri dan hormat dengan 
hokum, kebiasaan, dan adat-istiadat 

masyarakat di mana pun kita berada. 

4. Moral

Secara moral, kedewasaan berarti ke-
setiaan kita pada asas-asas moral dan 
mengamalkannya dalam kehidupan sehari-
hari. Pada umumnya semakin dewasa 
seseorang, akan semakin mementingkan 

orang lian dapripada diri sendiri.

5. Spiritual

Kedewasaan spiritual tamapak dari keyak-
inan yand tidak sempit. Kita mampu ber-
gaul dan membina hubungan baik dengan 
orang-orang yang berbeda keyakinan 
dengan kita. Jika hal itu sudah tercapai, 
kita akan memiliki kemampuan mencintai 
orang lain tanpa batas batas agama, ras 

suku atau golongan.

Seseorang yang disebut dewasa tidak 
lantas meninggalkan segala bentuk ke-
ceriaan kegembiraan, dan kegairahan 
hidup? Orang dewasa tidak harus selalu 
bersikap serius. Adkalanya orang dewasa 
juga bersiakap jahil dan senang bercanda 
untuk memecahkan kebekuan atau menu-

runkan ketagangan.

Penghambat kedewasaan

Kedewasaan tidak selalu berkaita denga 
usia. Kadangkala ada orang yang umumna 
boleh dibilang tua, tapi sikapnya masih 
kekanak-kanakan, pengen menang sendiri, 
pemarah dan taidak mau kalah dan tidak 
mau kalah. Namun, ada yang sebaliknya 
meskipun usianya masih muda, dia 

mampu menjadi panutan teman-tamnnya. 

Kedewasaan merupakan prosesn perkem-

bangan kepribadian. Karena proses, jadi 
tidak bisa insta. Bukan hanya dengan 
berdandan ala orang dewasa menjaikan 
kita dewasa. Kedewasaan itu lebih kesi-
kap kita alam menghadapi apapun. Seha-
rusnya yang umurnya lebih banyak bi-
asanya akan lebih dwasa karena telah 
mengalami banyak hal dalam hidup dan 
lebih banyak belajar dari pengalaman. 
Tapi kenyataan tidak selalu begitu, 
karena pendewasaan dalam prosesnya 
bisa mengalami kemajuan, mandek, 
bahkan mundur. Orang yang selalu bela-
jar dari pengalaman dan suka in-
stropeksi diri biasanya proses kedewa-
saannya makin maju. Artinya, makin hari 

ia makin tumbuh menjadi manusia 
yang lebih bijaksana. Sebaliknya orang 
cepat merasa puas sehingga marasa 
tidak perlu belajar lagi, menjada, tidak 
mau dikritik dan selalu lari dari ma-
salah, akan mengalami hambata dalam 

proses pendewasan.

Latihan

Cirri paling mencolok orang yang 
tidak dewasa adalah egoism yang 
tinggi. Artinya selalu mementingkan 
diri sendiri tanpa melihat kepentingan 
orang lain. Jadi, latihan pertama untuk 
menjadi dwasa adalah berlatih untuk 

mengurangi sifat egois kita.

Latihan berikutna adalah belajar untuk 
menerima diri sendiri apa adanya. Pada 
dasarnya orang menjadi egois karena ia 
tidak mampu untuk menerima dirinya 
sendiri apa adanya. jadi, cobalah gali 
kekurangan dan eklebihan pada diri  
kita. Terimalah apapun yang ada pada 
diri sendiri. Dengan menerima diri 
sendiri apa adanya, kita akan mempu 
bersikap terbuka pada orang lain. 
Mencintai semua yang ada dalam diri 
kita sendiri adalah dasar untuk dapat 
mencintai semua manusia. Jika kita 
mampu mencintai semua manusia apa 
adanya, itulah berarti kita talah sampai 

di “punca kedewasaan”!

Kuncinya adalah belajar… berlatih … 
belajra.. Dari pengalaman, Berlatih terus 

yah.

Referensi: Kompas, 1 April 2005

Buku Bimbingan & Konseling untuk 

SMA dan MA kelas XII, hl. 49.  

Sudahkah Kita Dewasa?
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