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INGIN KARYA ANDA DILIPUT??? 

HUBUNGI 

SMS CENTER :  0856 6923 2444 E-MAIL : sfullah@ymail.com 

TALK LESS DO MORE 



 

Kalau gaul jauhi narkoba !!!! 

Cintai dirimu, katakana tidak pada NARKOBA ! 
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Salah satu Sekolah yang memiliki Prestasi  yang 

bisa di katakan  baik adalah SMAN 1 TUMIJAJAR 

baik di bidang akademik dan  bidang non akademik. 

Sedikit profil prestasinya adalah: 

Waw….sobat…ternyata presrtasi yang di dapatkan 

SMAN 1 TUJa banyak juga ya… 

gimana sobat-sobat pingin kagak mendapatkan pres-

tasi yang terbaik…??  

SALAM  SMANSA MAGAZINE         

Assalammu’alaikum Wr Wb. 

 Sobat, kali ini SMANSA MAGAZINE  membahas sesuatu yang sangat 

unik, asyik dan menarik apalagi kamu-kamu yang lagi pelajar ,wah-

wah…..gx bakalan ketinggalan deh.  Sobat apa itu?? 

Tapi bisa juga lo menimbulkan “gempa” bagi kaum remaja, gitu kan sa-

habatku??That’s right alias betul banget gitu loh.  Apa lagi kalau bukan 

masalah “ilmu dan berkarya” 

 Selain itu, SMANSA MAGAZINE   juga bakalan  ngebahas sesuatu 

yang tentunya tidak kalah ketinggalan  dengan anak-anak sekolah,,,baik 

sekolahan yang bagus,,baik dan”disiplin serta berprestasi” 

ye….ye….ye…..asyik nich. 

Karena kata– katanya sih  Di Tulang Bawang Barat ini  mempunyai sekolah 

SMAN nya yang tidak kalah Prestasi dengan sekolah-sekolah yang ada Di 

Provinsi Lampung…. 

Gimana..??? Sobat,,, penasarankan??? 

Makanya basa selalu SMANSA MAGAZINE  karena akan menjawab rasa 

penasaran sobat-sobat semua. 

 Yupz!! Semoga ilmu dan informasi yang tersaji pada setiap rubriknya 

unik,asyik dan menarik...di baca oleh sobat-sobat semua. 

          Redaksi 

Wassalammu’alaikum Wr Wb. 



Ada apa dengan cinta ? 

Cinta ………………….? 

Hayo makanan apa ? 

 Sobat muda cinta bukanlah  makanan melainkan virus 

yang menyeramkan ?siapa yang gk kenal cinca hayo, hahah 

cinca lg,  cinta datang bukan pada waktunya. Para remaja me-

rasa tidak gaul kalau tidak mengenal cinca. Menurut pan-

dangan islam cinta dating dari Allah dan hanya untuknya pula 

cinta kita. Apa lagi sampai  pacaran…… Astafiloh alad-

timmmm. Pacaran itu gerbangnya perjinahan, jinah mata, ji-

nah hati dsb. Islam tidak mengajarkan pacaran. Dan sebenarn-

ya kitakan juga sebagai pelajar ya belajar bukan apa ? Apa? 

PACARAN. 

 

SURI TAULADAN 

APAKAH SUSAH MENJADI TAULADAN ? 
SURI TAULADAN 

 Dalam kegiatan MOS tahun ini ditetapkan kak terdisiplin, terwibawa, dan 

terbijaksana. 

Mereka adalah kak jajang, kak Reza dan kak Samsul. Meraih predikat seperti ini 

bukanlah hal yang mudah dan mempertahankannya apa lagi. Karena manusia le-

taknya lupa dan salah. Namun sobat muda apakah anda tidak mau menjadi orang 

yang diteladani, itunsuatu hal yang luar biasa. Kita akan terdidik menjadi orang 

yang baik budi pekertinya. Tauladan kita adalah nabi kta MUHAMAD SAW. 

Siapa saja yang mengikuti jejaknya kelak ia  akan menjadi orang yang beruntung 

dunia dan akhirat.*TAT 
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Ultah SMANSA TUJA  JAYA, 

 Semakin maju dan 

melebarkan sayapnya 

di kancah nasional. 

Meski sekolah ini ber-

domisili didaerah na-

mun tak menyurutkan 

keinginan para dewan 

guru dan siswanya un-

tuk bersaing ditingkat 

Nasional maupun 

dikancah Internasional. 

Kami maju bukan kare-

na factor usia yang su-

dah tua. Kami bertekad 

dan menanamkan jiwa 

disiplin kepada dewan 

guru dan siswa-

siswanya, tutr 

Bpk.Pujianta.M.Pd. 

Upacara bendera  

Upacara bendera 

 Upa cara yang rutin dil-

akukan  setiap senin pagi  mem-

iliki niilai positif  bagi pelajar 

khususnya. Seperti halnya yang 

dilakukan oleh SMA N 1 TUJA, 

selain melatih kedisiplinan, ini 

juga  memupuk rasa nasionalisme  

siswa untuk lebih mencintai bang-

sanya sendiri, agar tidak ke-

hilangn jati diri bangsa ini. 

Upacara yang rutin dilakukan 

oleh siswa SMA N1 TUJA ini 

sobat selalu dilaksanakan penuh 

tanggung jawab baik para petu-

gasnya maupun siswanya. Hal ini 

menjadikan upacra bendera ini 

selalu berlangsung khidmad. 
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     Kajian Utama 
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Jam…???????? 

Kenapa ya sobat??? 

 Oooo,,,,,ternyata waktu itu sangatlah 

penting ya apa lagi bagi anak sekolah… 

nah apalagi sekarang masih jamannya Reor-

ganisasi… 

harus pinter-pinter tu cari pengganti pemimpin 

yang baik,,, 

agar masa depannya bias lebih baik…. 

 Kemudian waktu it ibarat Pedang ..apabila 

sobat tdk bisa memainkannya maka terpotonglah 

diri sobat sendiri karena pedang sobat… 

iiiiiiiii…...Takut..!!!!! 

 Makanya sobat jangan permainkan Waktu 

oke……. 

     Kajian Utama 

Pengertian Pintar : 

  Pinter secara sederhana à sesuatu yang dihasilkan dengan 

usaha........ 

 Cerdas secara sederhana à sesuatu yang berasal dari dalam diri........ 

  ISLAM  &  ORANG PINTAR 

 QS.  Mujadillah : 11 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman  diantaramu dan 

orang-orang yang diberi  ilmu pengetahuan beberapa derajat” 

 

QS.  Ar-Ra’du : 11 (Innallaaha laa yughoyyiru maa bi qoumin hatta 

yughoyyiruu maa bi anfusihim) 

“Sesungguhnya Allah  tidak mengubah apa-apa yang ada pada suatu 

kaum, sehingga mereka mengubah apa-apa (jiwa/nafs) yang ada pada mereka” 

 

Jiwa berhubungan dengan hati (qolbu) à QS. Asy-Syam : 8 

Hati  yang  bersih akan melahirkan MENTAL, sehingga proses perubahan itu 

diawali dari dalam diri dengan mental menuju perubahan yg berarti. Bukan 

perubahan berbau trasi.....hehe..... 

 

Setelah mental terkondisi islami yg selanjutnya adalah AKSI à mengeluarkan 

potensi, menggerakkan diri, kemudian qt beraksi. 

 

Mental matang, aksi berjalan, selanjutnya.......kuatkan dengan PENEGUHAN 

dan gunakan jurus TEGAR (Teguh Belajar). 

  

 



Sms 
 085789925XXX 

  Kengar kan ini kawan 

Kawan coba dengar apa jawabnya 

Ketika di kutanya mengapa 

Bapak ibunya tlah lama mati 

Ditelan bencana tanah ini 

 

Sesampainya di laut 

Kukabarkan semuanya 

Kepada karang kepada ombak 

Kepada matahari 

 

Tetapi semua diam 

Tetapi semua bisu 

Tinggal aku sendiri 

Terpaku menatap langit 

 

Barangkali di sana 

ada jawabnya 

Mengapa di tanahku terjadi bencana 

 

Mungkin Tuhan mulai bosan 

Melihat tingkah kita 

Yang selalu salah dan bangga 

dengan dosa-dosa 

Atau alam mulai enggan 

Bersahabat dengan kita 

Coba kita bertanya pada 

Rumput yang bergoyang. 
 

                 ( Abid smansa tuja) 

    081379988XXX 

Sobat sikap itu memang 

penting 

Sikap lebih penting 

daripada penampilan, 

karunia, atau keahlian. 

Hal yang paling 

menakjubkan adalah 

Kita memiliki pilihan un-

tuk menghasilkan 

sikap yang kita miliki pada 

hari itu. 

Kita tidak dapat mengubah 

masa lalu 

Kita tidak dapat mengubah 

tingkah laku orang 

Kita tidak dapat mengubah 

apa yang pasti terjadi 

Satu hal yang dapat kita 

ubah 

adalah satu hal yang dapat 

kita kontrol, 

dan itu adalah sikap kita. 

(Hamba Alloh 

Daya murni) 

 

Salah satu kegiatan 

SMAN 1 Tumijajar pada 

saat ramadhan adalah 

Sanlat 

Sobat inilah fhotonya: 

SMANSA MAGAZINE        2011     SMANSA MAGAZINE        2011     

Nah...sobat...gmana??? 

Hebatkan Smansa Tuja .. 

Makanya  sma-sma sobat-sobat semua harus 

bisa menyontoh smansa dong agar bisa ber-

prestasi juga… 

ok...ok… 

setuju gx sobat??? 

Ya dah setuju-setuju aja deh,,,he,,,he,,,he... 



SMS INTERAKTIVE 

 

087712XXXXXX 

 Asalamualaikum, terimaksih 

atas terbitnya smansa magazine. 

Titip nasihat untuk teman-teman 

tetap semangat !!! 

  (Asyadin Nop) 

 

08533556xxxx 

 Wawawww!! go.go.go 

Disiplin dan berprestasi. 

Moto kita smua sobat muda, ayo 

bermimpi dan berusaha kita raih 

mimpi kita semua. 

  (Rahma smansa Tuja) 

 

Bagi yangbingin ki-

rim kata-

kata...silakan call 

center/sms ke no: 

Hp 085668232444 

 

Kekuatan doa sangat 

mujarab membu 

usaha anda 

Berdoalah hanya kepada yang 

menciptakanmu ! ALLAH SWT 

tempat mengeluh,mengadu 

dan meminta pertolongam 

 

Berfikir kritis, bukan 

mengkritisi. 

Bertindak cepat  tapi jan-

gan ceroboh. 

Bacalah bacaan yang tepat 
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Saya bisa,,,pasti kamu lebih 

biisa….. 

Bersihkan hatimu  
Daaikan jiwamu 
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Bimbingan aqidah 

Nah,,,,   sobat  kali ini  SMANSA MAGAZINE   akan 

membahas  masalah cara pakaian wanita...apalagi 

yang namanya anak sekolah...harus rapi dan baik 

dunk,,,cara pakaiannya...ya nggak..??? Ya donk… 

 Jangan sampai anak sekolah sma memakai paka-

ian adiknya he,,,,he,,,pakaian adiknya??? 

Ya lo...karena pakaianya itu kecil bnget...di tambah 

lagi memakai androk di plorot-plorot lagi…  

Malek saya liatnya   iiiiiii….. 

Na’uzubillah minzalik………….. 

 Semoga di sma sobat semua gx ada yg seperti itu 

ya….Amin****** 

Bila  ada yg seperti itu harus cepat-cepat di hapus ka-

rena jika di biarkan yg ada nanti bawa baayi lagi pe-

rutnya ha...ha… 

NGERINYa……..***** 

 K
umpulan nama yg 

mengandung 

do’a   

Nama untuk anak putra…. 

1. Aban :  ناََبأ : perbuatan yang sangat jelas, 

nama putra khalifah ‘Utsman bin ‘Affan 

2. Abiy :  يَِبأ  ّ : yang memiliki kepribadian yang 

kuat yang pantang tunduk terhadap tekanan 

3. Abyan :  َنْيَبأ : yang lebih jelas 

4. Adib :  ْبيَِدأ : sastrawan 

5. Ahmad :  َدْمَحأ : yang banyak dipuji-puji, 

nama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad dalam al-Qur’an 

 Nama-nama di atas insya Alloh bisa 

membuatnya Soleh…. 

 Dan masih bnyak yang lain jika an-

da perlu kami masih banyak...sms saja ke 

085669232444 

 

 Agar sobat-sobat semua 

bisa senang membaca SMANSA 

MAGAZINE   kami… 
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Sobat..SMANSA MAGAZINE   gimana???? Gx 

jelek-jelek amat kan profilnya...he...he…. Ya donk… 

tapi kalaw ada yg bilang jelek gx papalah...yang penting  hatinya baik dan ber-

prestasi...ce….cie...berprestasi nie,,, 

ya lah makanya skrng berkarya…..he….he…BECANDA...sobat…. 

 

 



 Aduh…..sangatlah bahagianya 

jika keluarga kita  bisa damai sep-

erti gambar di atas….bisa ber-

ibadah dengan nyaman...dan 

sehat selalu... 

 

Nah jik
a so

bat..
.anak 

dan ke
luarg

a ki
ta

 ru
ku

n m
aka 

perb
aikl

ah d
iri

 ki
ta

 te
rle

bih
 

dahulu
...g

im
ana so

-

bat…
???????? 

M
auka

n ...
 

Ya udah kita do’akan dah...agar kita 

kisa mendapatkan keluaga yang baik 

dan bisa mengerti kita…...ingat bagi 

wanita janganlah pernah mem-

bantah laki2 dg suara keras…..!!!!!!!! 
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SMA Negeri 1 Tumijajar, berlokasi di jalan Jenderal Sudirman 92 Dayamur-

ni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. 

Memiliki nomor statistik sekolah : 301120506003. 

Awal perjalanan SMA Negeri 1 Tumijajar, dimulai tahun 1979 bernama SMA 

Makarti Muktitama di bawah pembinaan Departemen Transmigrasi, pada tanggal   9 

November 1983 di Negerikan melalui SK Mendikbud No.0473/0/1983 bernama SMA 

Negeri Way Abung.  

 Melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 035/0/1997 tanggal 

7 Maret 1997 tentang perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta organisasi 

dan tata kerja SMU Negeri 1 Tulang Bawang Udik. 

 Pemekaran Kecamatan Tulang Bawang Udik, menjadi Kecamatan Tulang 

Bawang Udik dan Tumijajar. SMU Negeri 1 Tulang Bawang Udik berada di wilayah 

Kecamata Tumijajar. Sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Tulang Bawang berubah menjadi SMU Negeri 1 Tumijajar. 

Tanggal 3 Februari, sesuai SK Bupati Tulang Bawang Nomor : B/33/D.DVII/HK/

TB/04  berubah menjadi SMA Negeri 1 Tumijajar. 

Dalam perjalanan sudah mengalami pemimpin, yaitu : 

1. Ismail K  Tahun  1983  s.d.  1985 

2. Drs. Amir Syarifudin  Tahun  1985  s.d.  1989 

3. Drs. Marmin   Tahun  1989  s.d.  1991 

4. Drs. Mujiyono DA  Tahun  1991  s.d.  1999 

5. Drs. Iskandar Fauzi  Tahun  1999  s.d.  2008 

6. Topari, S.Pd.   Tahun  2008  s.d.  2010 

7. Drs. Pujiyanta, M.Pd.       Tahun  2010  s.d.  sekarang 
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Anak-anak 

semansa 

cuy...perwakilan 

tuba bar cuy…. 

Gimana ..keren 

kgx sobat... 

Ini adalah foto-foto  

anak-anak pasis yang 

mewakili sman 1 

tumijajar pada saat 

17 agustus 2011… 

selalai itu...ada pula 

yang mewakili 

provinsi lampung 

lo…. 

Ternyata smansa tuja juga gx salah pilih…. 

Untuk menjadikan sma yang berkwalitas dan berfestasi…. 

I waw…..keren….keren……. 



Upaya peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Tumijajar telah lama 

dilakukan. Untuk mempertajam upaya peningkatan mutu, disusun visi, misi dan tujuan 

sekolah serta strategi peningkatan kualitas 

proses dan hasil belajar. 

 Salah satu upaya peningkatan mutu yang 

dimaksud adalah sebagai sekolah pelaksana 

terbatas kurikulum 2004/KTSP. Pengalaman 

menunjukkan adanya kecendrungan positif 

bagi anak didik dan guru dalam proses dan 

hasil belajar. Timbul komitmen dan muncul 

kemandirian, serta tumbuh budaya mutu. 

 Supaya program dapat 

berkesinambungan, tidak terlepas dari 

pembiayaan. Untuk itu warga sekolah terus 

mengupayakan terpenuhi anggaran yang 

diperlukan. Disusun proposal ini dengan 

harapan mendapat bantuan dana dekonsentrasi untuk mendorong pelaksanaan kurikulum 

2004 dan peningkatan mutu, memancing pertisipasi masyarakat menuju sekolah mandiri, 

sesuai dengan konsep MPMBS. 
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Sambungan sejarah smansa…. 

Bila ada kesalahan dalam penulisan mohon 

maaf ya….. 

 

Bila ada masukan –masukan silakan hub-

ungi  melalui : 

 

E-mail: sfullah@ymail.com 

Hp: 805669232444 

REMAJA 

Tak lepas dari keceriaan dunia remaja yang diakrabinya.  

Dalam batas wajar, masa remaja sering meninggalkan kesan manis.  

Sekadar mejeng di mal memang bukan barang haram 

Tapi tak sedikit di antara mereka yang "berjalan" terlalu jauh. Mereka menjadi 

lepas kendali 

Buntutnya adalah kebablasan. 

terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lain.  

 tak sedikit pula di antara mereka yang kemudian hamil di luar nikah tak sedikit pula di antara mereka yang kemudian hamil di luar nikah 

akibat sex bebas (free sex). akibat sex bebas (free sex).   

 Jalan pintas lewat aborsi pun dilakukan, untuk melenyapkan jabang Jalan pintas lewat aborsi pun dilakukan, untuk melenyapkan jabang 

bayi yang belum mereka kehendaki. bayi yang belum mereka kehendaki.  



Dari Abdullah bin Mas’ud mudah-mudahan Allah meridhoinya dia berkata : 

Saya bertanya kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam: Apakah ama-

lan yang paling dicintai oleh Allah?, Bersabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi 

Wasallam: "Sholat tepat pada waktunya", Saya bertanya : Kemudian apa 

lagi?, Bersabada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam "Berbuat baik kepa-

da kedua orang tua". Saya bertanya lagi : Lalu apa lagi?, Maka Rasulullah 

Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : "Berjihad di jalan Allah". 

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya).  

 
Merupakan Salah Satu Sebab-Sebab Diampuninya Dosa 

 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman (artinya): 

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang 
ibu bapaknya….", hingga akhir ayat berikutnya : "Mereka itulah orang-orang 

yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan 
dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni 

surga. Sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka."  
(QS. Al Ahqaf 15-16)  

Termasuk Sebab Masuknya Seseorang Ke Surga 
Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata : Saya 

mendengar Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: "Celakalah dia, 

celakalah dia", Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam ditanya : Siapa wahai 

Rasulullah?, Bersabda Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam : "Orang yang 

menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut kemudian 

dia tidak masuk surga". (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya 

No. 1758, ringkasan). 

 Anda adalah pemilik komputer paling canggih di dunia: OTAK 
Tahukah Anda bahwa seorang manusia saat dilahirkan telah memiliki 
sekitar 100 miliar sel otak aktif (neuron) dan 900 miliar sel otak pen-
dukung? Total “bekal” kita saat nongol di bumi adalah sekitar 1 triliun sel 
otak. 

 
Setiap 1 dari 100 Miliar neuron atau sel syaraf aktif tersebut dapat 
tumbuh bercabang hingga 20.000 dendrit pada setiap sel. 

  1.000.000.000.000 sel 
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 Terabangkan pikiranmu sejauh mungkin agar 

kau bisa meraih cita-cita mu….. 

 Besarkan langkah kakimu agar kau bisa  

mendapatkan semuanya…. 

Seorang ilmuan mengatakan, sesungguhnya seekor burung itu         

lebih baik dari pada manusia ….. 

 He...he,,,kok bisa ya…. 

Ternyata...burung memang lebih baik dari pada manusia apabila  

manusianya selalu pasif dan tidak mengembangkan ilmunya... 
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 Riwayat berdirinya suatu sekolah tidak hanya cukup untuk diketahui na-

mun juga akan lebih berkesan jika diperingati di setiap tahunnya. 9 Novem-

ber 1983 adalah awal bagi SMA Negeri 1 Tumijajar melambungkan naman-

ya. Berdiri  tegak sebagai prasarana pendidikan yang mampu memberi wa-

dah tidak hanya sekedar untuk menuntut ilmu, tetapi juga mengembangkan 

potensi-potensi dalam diri sehingga tercapai satu tujuan bersama yaitu 

“PRESTASI”.  

  Tepat ditanggal 9 November 2011, adalah waktu untuk kembali mem-

bangkitkan potensi cemerlang untuk menggapai prestasi yang semakin 

gemilang. Kerjasama dalam kebersamaan  harus selalu tercurah untuk 

mewujudkan cita-cita luhur SMA Negeri 1 Tumijajar untuk terus mel-

ambungkan nama dengan “PRESTASI”.  

  Dan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun ke-28 SMAN 1 

Tumijajar, kami pengurus OSIS SMAN 1 Tumijajar mengadakan rangkaian 

kegiatan ini. Dengan pertimbangan akan berdampak pada tersaringnya bibit 

unggul berpotensi  sehingga akan semakin mendekatkan SMA Negeri 1 

Tumijajar menuju cita-cita luhurnya yaitu “PRESTASI”  yang lebih baik.  

Semoga ultah nya ...bias sukses dan berhasil ya,,,,, 

Dan bisa membuat keluarga sma bangga dg ka-

mi….amin,,,amin…. 

Ibu...dan bapak guru tolong di bantu ya….. 



 S 

 

 Terkadang anak sekolah  itu susah ya d 

atur,,,, 

Karena  itu Negara kita …...gx ma-

ju….aduh….aduh….. 

Gmana nich sobat…. 

    Awan………?????????????? 

 Ada apa ya sama awan…..???   

Waw ternyata...awan itu  berwarna biru...ya…. 

Terus….terus,,,,nah gini lo...sobat….awan itukan warna 

biru ...dan anehnya lagi….ternyata biru itu mesteri-

us...ha...ha…. 

Kenapa dikatakan  mesterius...karena gx akan pernah ketemu 

yg namanya biru itu…. 

Contohnya  laut  keliatan tukan biru coba kita kesana pasti gx 

bru…..ya kan…..he….he……….. 
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SESAL ATAU SUKSES KAH AKU DI  PERANG AKHIR 

(Karya: Yudistira Panduwinata kelas: XII.IPS.1) 

 

Sesal, arti dari semua usaha yang tak sungguh di yakini 

Senja kala itu ketika ku tatap siluet manja di tepi barat 

Akankah remang jadi bersinar esok ??? 

Saat rasa gundah ada di sanubari ini 

Tapi, Ketika rae’ dalam artian flores kepakkan sayapnya dan berte-
riak nyaring 

Saat itu pula ku sadari jalan ini penuh perjuangan 

Aku putih mu yang menunggu goresan warna 

 Sukses, hal yang memuaskan bagi semua insani 

 Bagai kan dua sisi mata uang yang berbeda 

 Yakin ini di uji dengan nyata di depan mata 

 Akankah karang ini bertahan sampai ombak terakhir mener
 panya 

 Tuhan,, ridho mu untuk ku nanti di ujung jalan   

 Di akhir juang masa SMA bersama pelangi cerah 
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 Ketika masalah datang, Anda akan menjadi lebih damai jika yang Anda 

pikirkan adalah jalan keluar dari masalah; bukan pembayangan dari penderitaan 

yang akan Anda alami.”  

” Nasib baik adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. “  

Tung Desem Waringin  

 

  Kalau kita ingin sukses, kita harus “bertanya” kepada orang yang diatas 

rata-rata (orang yang lebih sukses) dan “mendengarkan” nasihat mereka.”  

Tung Desem Waringin  

 

 Bagi hati yang berani, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi, bagi hati yang 

penakut, yang pasti pun akan diperlakukan sebagai tidak mungkin. Itu sebab-

nya,kemungkinan Anda hanya sebesar keberanian Anda.”  

 

 Penentu utama keberhasilan adalah bekerja”  

John D Rockefeller JR  

Mantan Presiden Direktur Standard Oil Company  

 

 Rahsia sukses sebenarnya adalah semangat. Ya, lebih dari semangat ada-

lah bersemangat. Saya suka melihat orang bersemangat. Apabila mereka berse-

mangat mereka membuat hidup mereka sukses”   

  Walter P. Chrysler  

Pendiri Chrysler Corporation  

 

“Sukses datang dari fokus yang terus menerus pada pembaharuan”  

Gary Tooker  

Presdir Motorola  



 Sobat-sobat sekalian kabar-kabarnya  sobat aktvis itu tidak boleh pa-

caran. Ternyata eh ternyata  sobat ADS  kita yang bicara seperti itu, tern-

yata malah melanggar ucapan mereka sendiri, aduuuhhh,,,,,aduh,,, gimana 

ini.  

 Buat sobat-sobat semua terutama yang masih termasuk ADS, berhati

-hatilah dalam berkata jangan sampai melanggar apa yang kita ucapkan, 

itu sangat berbahaya. 

 

 

  

Oh sobat, ada gossip yang beredar , 

ternyata pada saat HUT  Smansa 

yang ke-28 nanti , akan ada lom-

ba-lomba yang unik, asyik, dan 

menarik. Dan lebih menariknya 

lagi, kabarnya  hadiahnya men-

capai jutaan rupiah. 
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1. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. (HR. Abu Na'im) 

2. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai 

pemimpin. (HR. Bukhari)  

3. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan 

menghinanya. (HR. Tirmidzi) 

4. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Ab-

durrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut suatu jabatan. 

Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung 

seluruh bebannya. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan 

ditolong mengatasinya." (HR. Bukhari dan Muslim) 

5. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pem-

impin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-

ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Juga Allah jadikan harta-

benda di tangan orang-orang yang dermawan. Namun, jika Allah menghen-

daki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin 

mereka orang-orang yang berakhlak rendah. DijadikanNya orang-orang dun-

gu yang menangani hukum dan peradilan, dan harta berada di tangan orang-

orang kikir. (HR. Ad-Dailami)  

6. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang, 

dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Tetaplah kamu dalam jamaah. 

Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali 

dalam petunjuk (hidayah) (HR. Abu Dawud) 

7. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Barangsiapa membelot 

maka dia membelot ke neraka. (HR. Tirmidzi) 

 

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Al-

math - Gema Insani Press  
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 Keunggulan Al-Qur’an  

 

*Mukjizat Allah yang masih bertahan dan akan tetap bertahan 

*Memudahkan segala urusan orang yang menjaganya (membaca dan 
menghafal 

*Memuliakan orang yang menjaganya 

*Tidak ada satu kitab-pun yang mampu menandinginya 

 

 Kesalahan dalam memaknai Al-Qur’an  

•Sebagai pajangan 

•Sebagai jimat 

•Sebagai mahar 

•Sebagai hiasan 

 Kesalahan dalam membaca A-Qur’an  

•Mengutamakan kuantitas dibanding kualitas 

•Mengutamakan lagu 

•Tidak istiqomah dengan mad 

•Tidak istiqomah dengan ghunnah 

•Terburu-buru 

•Salah dalam pengucapan huruf 

 

       BERSAMBUNG…..@!@@@!!!!! 

Syaifulloh sman 1 Tumijajar 2011 



 

Yang  fotonya  pada saat  ultah sman 1 tuja yang ke—27 . 
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Buat guru yg belum masuk sabar ya….bu… 

tunggu saja di Edisi-edisi selanjutnya….. 

Bp. Santoso . S. Pd. Kep 

Bp Drs. Pujiyanta, M.Pd 

Bp H. Ichwayudi,S. Pd 

Ibu Devita Sari, S.Pd 

Bp Hendra  

Bp Bedjan Ibu Candra 
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Islam itu tidaK serakah, yang ada adalah islam itu damai dan menyejukan 

hati kita apalagi orang-orang yang bisa berkomunikasi dg alloh **Islam*… 

 Memintalah kepada Alloh sobat-sobat ku semua… 

apalagi kita sebagai pelajar harus banyak-banyak meminta kepada Alloh 

agar kita di mudahkan memahami pelajaran yang di berikan guru-guru 

kita,, 

oke ,,,,,,,,sobat….. 

Kajian Tambahan 

Selaku orang muslim kita patut 

mendekatkan diri kepada alloh 

SWT,… 

jauhilah larangannya … 

agar kita selamat… 

dan berlomba-lombalah dalam ber-

buat kebaikan…. 

Jika sobat-sobat semua 

ingin memberikan nasehat 

atau diskusi bisa  

call center/sms ke : 

No: 085669232444 

E-mail: Sfullah@ymail.com 

Jalinlah kekompakan dan 

komunikasi yang baik.. 

Ingat hargailah orang lain ba-

ru kita bisa di hargai orang 

lain… 

 Jangan pernah menye-

rah untuk mendapatkan pres-

tasi…. 

Dan jangan pernah meliat 

prestasi itu dari UANG… 

Sesungguhnya Alloh 

akan menambah rezeki 

bagi orang yang ber-

syukur padanya 

Ja
d

ila
h

 s
is

w
a 

ya
n

g 

ru
ku

n
,,r

aj
in

 d
an

 

b
ai

k…
...

 

Jangan sampai 

kita menyesal 

nantinya…..!!!!!
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Se ptember 

2011 

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Ajang belajar 

Kali ini kita akan mempelajari tentang mendenganrkan khotbah,,,,nah..sobat SMANSA 

MAGAZINE  udah pada tau belum nich???????   Kalaw belum mari kita belajar bersa-

ma…. 

 Khotbah merupakan salah 1 bentuk komunikasi lisan yg d lakukan seseorg ahli 

Agama u/ menguraikan ajaran agama **ISLAM** 

 Khotbah memiliki unsur yaitu: pembicara, materi,pendengsr, dan kerangkanya 

sendiri terdiri atas sapaan,pembukaan,isi dan penutup.  Sobat-sobat d4 menyampaikan 

pokok-pokok isi khotbah dg langkah-langkah berikut: 

1. mendengarkan khotbah dg seksama 

2. Mencatat isi pokok khotbah 

3. Membuat ringkasan isi khotbah 

4. Menyampaikan isi khotbah. 

Udah bisakan sobat...caranya,,,,kami memang sengaja menyampaikan dg singkat agar 
sobat cpt mengerti...dan buku ini kami kupas dari buku Bahasia Indonesia kelas XI… 

 

Carilah Ilmu sampai kau mati… 

pikirkan Dunia dan AkhiratMu… 

Jadilah yang terbaik dri yg baik 

Ajang  bergengsi bagi 

pelajar 

Jadilah org pintar 

Tujuan hidup 

Jadi orang yang baik itu mudah tapi menjaga dan meningkatnya itu yang susah… 

Seperti jadi juara itu mudah pati mempertahankan itu yang susah…. 

Jadi orang tua itu mudah tapi bertanggung jawab atas semuanya itu sangat susah…. 

 Kalau sobat gx percaya coba buktikan saja... 

Sobat ini ada pilihan nich??? 

Sobat mending mau masuk surge di paksa apa 

masuk Neraka Suka rela????? 

Ayooo pilih mana???? 

Kalau saya sih milih masuk surga di paksa 

dech…. 

Ada lagi nich,,,, 

Sobat milih  piintar 

terpaksa apa bo-

dah suka rela?????

ayo…..yg mana??? 
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Sobat,,,sobat,,,semua inilah dia ….. 

 foto sman 1 Tumijajar yang sedang dalam  pembangunan...do’akan 

saya pada bulan Desember  bangunan ini bisa selesai dengan jumlah 15 

kellas ...keren kan,,,,,asik,,,bentar  lagi sma kita tambah bagus lo…!!!!! 

Tapi ingt,,,,jangan bagus gedungnya saja,,,,,Prestasinya harus 

bisa ,,,,lebih baik lagi geh….oke...oke….. 

 Dan gx kalah pentingnya bahwa sma kita sebentar lagi akan Lonc-

ing radio smansa tuja...aha…….keren… 

 jadi radio itu harus bisa kita mamfaatkan  dan gunakan sebaik-

baiknya,,,oke…. 

  

 Untuk...ekstra-ekstra  yang akan diadakan reorganisasi...di mahon agar bisa  

benar,,,,benar,,,,memilih,,,calon pengus yang baru yang lebih baik serta bisa membawa sman 1 

tumijajar  ke luar  dengan prestasi yang baik…. 

 Kemudian untuk yang akan diadakan LDK di harapkan agar bisa mengkondisipkan  

keadaan...sehingga  bisa  di hargai orang lain….selain itu. Agar  bisa benar-benar,,,mengerti 

perasaan  adik-adiknya yang ikut LDK… 

 Di sini kami bukan orang yang bisa ...tapi dari sini kita bisa lebih bisa….. 

Ehm…..ehm…...apa-apaan tuh????? He...he…. 

 Maaf sobat jika ada yang tersungging…..kami hanyalah manusia biasa yang tak liput dari 

salah….jadi tolong di maklumi ya….. 

   Dan untuk kita pengurus yang baru...janganlah berpikir apa yang Q dapat 

dari sma ini….tapi ber pikirlah  apa yang bisa Q  berikan kepada sman 1 tumijajar dan jangan 

lupa di ikut sertakan dengan ke ikhlasan….oke…. 

He...he….benar gx tu kata-kata…. 

Jika keliru ya maaf sekali lagi kamikan manusia biasa,,,,,he….he….. 






