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Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang atas rahmat serta karunia-Nya Majalah

SMA Al Muslim dapat terwujud. Berkat kerjasama seluruh civitas akademik dan niat yang kuat untuk  menjadikan

SMA Al Muslim menjadi sekolah unggul akhirnya Majalah Sekolah menjadi wujud yang nyata.

Majalah  SMA Al Muslim merapakan  wadah bagi seluruh civitas akademik untuk menyalurkan ide, kreatifitas dan

kemampuannya dalam menulis.  Majalah ini juga menjadi sarana untuk berdakwah dan menjadi sarana untuk

memberikan informasi bagi seluruh warga dan seluruh civitas akademik di SMA Al Muslim khususnya dan umumnya

warga lingkungan Yayasan Al Muslim Tambun.  Melalui majalah sekolah diharapkan para siswa dan guru menjadi

semakin aktif dan kreatif untuk memberikan gagasan-gasan baru, pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh warga

sekolah.

Bagi kita, Majalah Sekolah ini menjadi sebuah indikator akan majunya dan meningkatnya kemampuan menulis

baik guru maupun siswa SMA Al Muslim.  Majalah ini diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk memberikan

informasi kepada masyarakat luar tentang eksistensi SMA Al Muslim yang mulai terus berkembang dan berbenah diri

agar semakin maju dan menjadi sekolah yang Unggul. Kita harus terus belajar dan berbenah diri agar majalah ini

semakin baik dan mampu berkontribusi nyata dalam ikut membangun masa depan SMA Al Muslim yang kita cintai.

Saya mengucapkan selamat dan terimakasih kepada TIM redaksi yang dengan segala upaya dan perjuangan

akhirnya Majalah SMA Al Muslim ini dapat dinikmati pembacanya. Kita harus terus berjuang dan banyak belajar agar

Majalah kita semakin baik. Amin ya Rabbal alamin.

Wassalmau'alaikum Wr . Wb.

Najemudin, S.Si

Salam
Redaksi
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Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Selamat atas terbitnya Majalah

SMA Al Muslim - Tambun. Juga

selamat dengan terbentuknya

Ekstrakurikuler Jurnalistik.

Semoga terbitnya bukan hanya

sekali tetapi terus rutin.  Karena

sudah ada tim pengelola yang hobi

dan serius mengelolanya. Salam

sukses.

Robby Nugraha (X IPA 1)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Majalah on-linenya kok ga pernah

di update sech?

Hanny Noeraini, XII IPA 2

Assalamu'alaikum Redaksi majalah….

Selamat atas terbitnya  edisi

pertama majalah ini. Semoga dapat

memberikan inspirasi banyak

pihak, khususnya siswa/I SMA AL

Muslim untuk terus

mengembangkannya. Apakah siswa/

I SMA Al Muslim bisa mengirim

artikel ? Oh ya, kapan edisi kedua

terbit? Sudah nggak sabar nih!

Lutvina, alumni XII IP A 1

Assalamu’alaikum ,

Mau ngucapin selamat buat

terbitnya majalah edisi pertama ini.

Semoga siswa/I al muslim bisa

mengisi majalah ini dengan hal –

hal yang bermanfaat ya. Kalau bisa

adain rubrik tentang agama,

diskusi tentang pelajaran dan  tips

– tips seputar belajar. Adakan juga

kolom untuk permainan seperti TTS,

kuis, dan rubrik teka – teki lucu.

Ditunggu edisi – edisi berikutnya!

Desi N, alumni XII IPA 1

Assalamu’alaikum,

Akhirnya SMA Al Muslim

memutuskan untuk membuat

majalah sekolah. Selamat ya! Atas

terbitnya majalah edisi pertama ini.

Kenapa memutuskan buat majalah

saat saya sudah mau lulus?

Sebenarnya kan saya mau banget

ikut jadi pengurus dan tahu

perkembangan majalah ini. Semoga

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Redaksi mengucapkan terimakasih atas
ucapan selamat dari ananda yang telah
mengapresiasi terbitnya majalah ini.
Memang,  sepertinya penerbitan majalah ini
agak terlambat, walaupun sudah
direncanakan dari tahun 2013. Insya Allah,
dengan telah terbentuknya ekstrakurikuler
Jurnalistik dan fotografi sebagai pengelola,
maka majalah ini akan berisi rubrik dan
artikel yang bermanfaat dan menghibur bagi
seluruh warga SMA Al Muslim. Semoga
majalah edisi perdana ini mendapat
dukungan dari semua pihak sehingga dapat menerbitkan edisi kedua, ketiga dan seterusnya.
Diharapkan partisipasi dari semua pihak, agar majalah ini bisa terus eksis di kemudian hari. Untuk
para alumni, jangan khawatir! Anda pun  dapat berekspresi dalam kolom khusus untuk alumni.

keinginan saya bisa diwujudkan

oleh junior saya

Dewi Nanseti, alumni XII IPA 1

Assalammu’alaikum WW,

Selamat dan sukses buat terbitnya

majalah sekolah SMA Al Muslim,

yang benar – benar baru terbit kali

ini.

Semoga menjadi bermanfaat dan

berguna bagi seluruh warga

yayasan al muslim. Jangan lupa di

majalah ini di isi foto – foto saya!

Hamzah, alumni XII IPA 2

Assalamu’alaikum WW

Selamat atas terbitnya majalah

sekolah edisi perdana, semoga

majalah ini bisa menjadi sarana

komunikasi keluarga besar  SMA Al

Muslim.

Dari mulai siswa, guru dan orang

tua. Semoga majalah ini bisa

dimanfaatkan sebaik – baiknya.

Prasetya, alumni XII IPA 2
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Siswa SMA Al Muslim - Tambun saat menjadi Panitia Try Out SD - SMP di Yayasan
Al Muslim - Tambun Tahun 2015 .(Dok. SMA)
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Indonesia semakin digerogoti oleh
para penguasa yang tidak
bertanggung jawab. Bahkan saat

ini, mereka semakin menggila. Bukti
nyata adalah semakin bertambahnya
tahun, semakin bertambah pula jumlah
koruptor. Kapan Indonesia bisa
terbebas dari jeratan mereka?
Jawabannya tergantung generasi muda
Indonesia. Generasi muda yang mana?
Tentunya adalah generasi yang siap
menghapus semua perilaku buruk yang
sampai saat ini dianggap sudah menjadi
budaya kita, seperti mencontek,
membuang sampah sembarangan,
melakukan pemborosan,  dan lain-lain.

Bagaimana cara membentuk
generasi muda berjiwa ksatria untuk
memperbaiki semua kerusakan yang
sudah terlanjur diwariskan oleh
generasi sebelumnya? Senjata utama
yang dibutuhkan adalah keseimbangan
akan akademik dengan akhlak yang
baik sangat diperlukan, karena ini bisa
menepis sifat tidak pernah puas dalam
diri manusia. Orang yang pintar tapi
akhlaknya buruk rentan terjerumus
dalam permainan para koruptor.

Senjata kedua adalah berani
bertindak bukannya sekedar tau teori.
Sekarang ini, dunia tidak butuh orang
yang hanya pintar berkata-kata. Orang
yang hanya peduli akan kerusakan bumi
berjumlah jutaan orang, tapi orang
yang mau bertindak untuk mengurangi
dan memperbaiki kerusakan bumi
masih bisa dikatakan sedikit. Contoh
yang sering ditemui disekitar kita
adalah sampah. Kebanyakan orang
hanya memiliki pikiran bahwa
membuang sampah pada tempatnya itu
salah, tapi saat menemukan sampah
berserakan, belum tentu dia mau
memungut dan membuang ketempat
yang seharusnya.

Senjata terpenting lainnya adalah
berjiwa pelopor. Tidak mudah untuk

Generasi Muda yang
Dibutuhkan Indonesia

Kalian pasti tau kan sifat manusia yang “tidak

pernah puas”? Kalau ngomongin sifat manusia yang satu

ini, pasti kita langsung terbayang akan para koruptor.

Padahal kebanyakan dari mereka sudah termasuk orang

yang berstatus menengah keatas. Jadi tanpa korupsi pun,

mereka tidak akan butuh waktu yang lama untuk

memupuk kekayaan. Koruptor sudah dibutakan oleh sifat

ini, sehingga terlihat jelas bahwa mereka kurang

bersyukur dan ingin mendapatkan lebih tanpa berusaha

lebih (instan).

menjadi yang pertama dalam berbuat
kebaikan. Musuh terberatnya adalah
perasaan “gengsi” dan malas.
Contohnya adalah ada seorang anak
tau bahwa bumi semakin dirusak oleh
pemanasan bumi karena selalu
bertambahnya jumlah kendaraan
bermotor. Dia punya keinginan untuk
naik sepeda ke sekolah untuk
mengurangi pemanasan bumi, akan
tetapi di sekolahnya belum ada yang
naik sepeda ke sekolah. Keinginannya
ini rentan dikalahkan oleh perasaan
gengsi dan malas, sehingga pada
akhirnya pergi ke sekolah naik sepeda
hanya tetap sebuah keinginan saja tapi
tidak jadi dilakukan.

Kita harus bersyukur dan merasa
beruntung sekolah di SMA Al-Muslim.
Karena disini para calon generasi muda
Indonesia diberikan bekal yang lebih
daripada sekolah biasa yakni
pembekalan akhlak dan pembelajaran
kepemimpinan (Leadership).  Bahkan
tak jarang guru-guru mengingatkan
akan masalah sampah, ibadah dan
kedisiplinan.
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Ini berarti
kita sebagai
murid SMA Al-
Muslim sudah
diberi modal
untuk menjadi
generasi muda
yang
diperlukan
guna
membangun
Indonesia
menjadi lebih
baik kedepannya.

Kalau sekolah sudah memberi
modal seperti ini, tergantung kepada
anak didiknya nih, mau memanfaatkan
atau hanya mengabaikannya. Yakin kan
kalau kita semua ini anak-anak yang
pintar? Anak yang pintar pasti akan
cepat menyadari dan mengolah akan
pemberian modal ini dengan sebaik
mungkin. Jadi mulai saat ini, kita sama-
sama berusaha yaaa untuk menjadi
generasi muda yang pintar, berakhlak
baik, mau bertindak,  dan berjiwa
pelopor. (1/1)

Dewi Nanseti

 alumni (XII IPA  1)
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SMA Muslim terakreditasi A
(Amat Baik = 97) BAN S/M No.02.00/

312/BAP-SM/X/2014 adalah
Sekolah Unggulan berstandar
Nasional (SSN) yang bernuansa
Islami dengan lingkungan yang asri
serta alami, berdiri di atas tanah
seluas 4,2 hektar dengan lingkungan
alam yang hijau, sejuk, bersih, sehat
dan aman, menjadikan SMA Al
Muslim menjadi sebuah tempat yang
kondusif bagi berlangsungnya
proses belajar mengajar yang
diharapkan. Fasilitas belajar yang
lengkap (gedung belajar, Lab. MIPA,
Lab. Komputer, Lab. Bahasa,
lapangan olah raga, perpustakaan
dilengkapi dengan internet Wifi.

Aula (gedung serba guna yang
representative, dll), ruang ber AC,
dan guru yang berkualitas dari
perguruan tinggi terkemuka menjadi
sarana untuk mengasah kemampuan
dan keterampilan siswa dalam
mengaplikasikan pengetahuan yang
telah diperolehnya.

Sebagai sekolah yang senantiasa
menuju kearah yang lebih baik, SMA
Al Muslim berkomitmen untuk
menjadikan seluruh pelaku yang
terlibat dalam proses belajar mengajar
memiliki visi, integritas, reputasi,
kepemimpinan dan keteladanan

dengan pembelajaran yang dilakukan
dengan metode yang menyenangkan
sehingga menciptakan kondisi belajar
yang kondusif dan optimal.

SMA Al Muslim selalu
mengutamakan prestasi akademik
dan non akademik disertai dengan
pembinaan Leadership
(Kepemimpinan) dan Enterpreneur,
ditunjang dengan lulusan yang
memiliki kemampuan bahasa Inggris
yang baik dengan TOEFL minimal
550 dan mampu membaca Al Qur’an
dengan tartil sehingga siswa-siswi
kami dapat sukses dimasa yang akan
datang. 

Hingga tahun 2013 SMA Al
Muslim telah menjalani kerjasama
dengan Lembaga Pengembang
Sekolah Islam Unggul Insan
Cendekia (LAPSIG-ICMI) untuk
menjadikan SMA Al Muslim menjadi
salah satu SMA unggulan Nasional.
SMA Al Muslim menggunakan
kurikulum SMA Insan Cendekia ICMI
di padukan dengan kurikulum khas
Yayasan Al Muslim yaitu: Syariat
Islam terpadu, Sains, Leadership,
Teknologi Informasi, Bahasa Asing
dan Green Education telah terbukti
memberikan kecerdasan intelektual,
spiritual dan emosional bagi para
lulusannya sehingga dapat

berprestasi pada jenjang pendidikan
berikutnya dan berperan aktif di
masyarakat. SMA Al Muslim di
bawah pembinaan dan pengawasan
langsung dari BPPT/Tim
Pengembang SMA Insan Cendekia.
SMA Al Muslim juga merupakan
salah satu sekolah yang
dikategorikan SSN (Sekolah Standar
Nasional). 

Sejak berdiri tahun 1999 yang lalu
hingga tahun 2014, SMA Al Muslim
telah banyak mengantarkan putra-
putri terbaiknya diterima di beberapa
Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
ternama.

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan :

ENAGA PENGAJAR
1.Tenaga pendidik 90%
berpendidikan S1 dan S2 dengan
rasio = 1 guru : 12 siswa.
2.Tenaga pendidik berasal dari
berbagai perguruan tinggi ternama
seperti : UI, UGM, UNPAD, IPB,
UNSOED, UNBRAW, UNJ, UIN,
UNILA, ENES, UNESA, dll, dan
mengajar sesuai bidang keahlian
Ilmunya.
3.Yayasan selalu mengadakan
program peningkatan Tenaga
pendidik melalui pelatihan,
workshoop, seminar baik yang
dilakukan oleh yayasan al
muslim(2kali setiap tahun) maupun di
luar yayasan al muslim.
4.Setiap akhir tahun yayasan
mengadakan penilaian guru untuk
melihat kemampuan dan
pengatahuan dan praktik guru dalam
hal : performent teaching,
kependidikan, keampuan materi/
bahan ajar, B. Inggris dan
keyayasanan.
5.Supervisi guru dilaksanakan secara
rutin dan berkala baik oleh kepala
sekolah maupun yayasan (Min 3 kali
setiap tahun).
6.Tenaga kependidikan merupakan
tenaga ahli berpengalaman, alumni
SMK al muslim yang setiap 2 kali
setahun mendapatkan pelatihan
administrasi. (humas)

Profil SMA Muslim - Tambun

Suasana Kegiatan Belajar Mengajar di SMA Al Muslim (Dok. SMA)
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History Of 
My Life 

1993-1999 Dosen Sekolah Tinggi

Agama Islam Alhamidiyah

1999 Pertama masuk Yayasan Al-

Muslim

1999-2001 Kepala Sekolah SD Al-

Muslim

2001-2004 Guru SMA Al-Muslim

2004-2006 Kepala Sekolah SMA Al-

Muslim

2006-sekarang Guru Sejarah SMA Al-

Muslim
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Sebelum bapak bekerja di sini bapak
bekerja dimana?

Suka dan duka?
Metode pembelajaran?

Komentar tentang pacaran?

Saya dari dulu berprinsip tidak boleh. Tetapi karena kodrat manusia senang dengan lawan jenis, mau tidak mau,
senang tidak senang memang harus ada. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Bagi saya yang penting tidak ada
pertemuan yang  terlalu sering. Kalau berteman jangan berdua nanti yang ketiganya setan

Yang penting bagi saya ada yang nempel di kepala murid. Kadang-kadang saya membuat metode, bisa metode itu
dalam bentuk game, bisa metode itu dalam bentuk yang lebih formal seperti mengamati, menanyakan,

mempresentasikan. Yang formal/resmi adalah membentuk kelompok.

Sebelum bekerja di Al-Muslim saya bekerja di Pesantren Alhamidiyah, Depok. Dimulai dari tahun 1993-1999, tetapi
tetap menjadi dosen di SekolahTinggi Agama Islam Alhamidiyah sampai 2011

Kalau anak-anak semua dapat

nilai bagus. Jadi tidak

merepotkan karena remedial.

Susahnya yaitu ketika sudah

mempersiapkan demikian mantap

lalu ada acara sekolah, sehingga bukan

hanya murid tetapi guru pun juga kecewa.

QUESTION & ANSWER

Reportase : Alicia Afra Zafira
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Tidur delapan jam setiap hari atau hampir setiap hari,
sudah lama diangggap sebagai waktu tidur yang
ideal yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tetapi

penelitian baru mengatakan bahwa  tidur selama delapan
jam jika dilakukan setiap hari atau hampir setiap hari,
justru dapat mempersingkat masa hidup. Sebuah studi
yang dilakukan terhadap lebih dari satu juta orang yang
tidur delapan jam atau lebih dalam sehari menunjukkan
mereka meninggal di usia yang lebih muda dari rekan-
rekan mereka yang tidur dengan waktu yang lebih sedikit,
demikian juga yang tidur hanya 4 jam atau kurang setiap
hari atau hampir setiap hari, juga kemungkinannya untuk
meninggal lebih cepat. Tetapi mereka yang tidur enam jam
sehari, menurut penelitian dapat hidup lebih lama.

Dijelaskan dalam Al Quran di banyak ayat-ayatnya
yang menerangkan tentang kebiasaan orang-orang
bertakwa untuk tidak tidur terlalu lama:

“Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu
malam. Dan selalu memohonkan ampunan di waktu
pagi sebelum fajar.”  (QS. Adz Dzariyat : 17-18)

Seperti itu juga Allah swt memerintahkan Nabi
Muhammad saw untuk tidak banyak tidur, dan mengganti
apa yang telah dikurangi dari waktu tidur di malam, pada
waktu siang. Allah swt berfirman

“Hai orang yang berselimut (Muhammad),
bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali
sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau
kurangilah dari seperdua itu sedikit. atau lebih dari
seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan
perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan
kapadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya
bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk
khusyu´) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai
urusan yang panjang (banyak).” (QS. Al Muzzammil : 1-
7)

Ayat diatas menjelaskan perintah untuk tidak
banyak tidur di waktu malam, Sejumlah penelitian
menyatakan bahwa serangan jantung umumnya datang
setelah pagi hari sampai terbitnya matahari. Kita jadi
mengerti kenapa Nabi yang mulia itu melewati waktu
paginya hingga matahari terbit, dengan berdzikir,
bertasbih dan tilawah Al Quran.

Penelitian lain menjelaskan bahwa bangun di
tengah malam itu bermanfaat bagi kesehatan, khususnya
bagi jantung. Tidur yang panjang akan merusak dan
membahayakan jantung. Jantung terkadang kekurangan
oksigen akibat tidur yang terlalu lama, dan karenanya

para ilmuwan mengatakan: “Bangun di malam hari, meski
hanya satu kali, itu bermanfaat bagi jantung untuk
memasok oksigen yang memadai dan untuk menghindari
kematian mendadak.

Waktu tidur yang normal untuk usia 18 tahun atau
remaja ialah sekitar 6-7 jam setiap malamnya. Kebiasaan
buruk yang umumnya dilakukan para remaja ialah
begadang. Hal ini yang akan menyebabkan kelelahan
pada siang hari serta bangun lebih siang.

Studi terbaru menunjukkan pola tidur yang
berbeda antara remaja dengan anak-anak dan orang
dewasa. Studi ini menunjukkan bahwa hormon melatonin
pada remaja diproduksi di malam hari, berbeda dengan
anak-anak dan orang dewasa. Hormon inilah yang
menyebabkan remaja lebih sulit untuk tidur lebih awal.

Bila hal ini terus menerus terjadi, disertai dengan
beban aktivitas fisik yang berlebih, remaja akan menjadi
stres karena hanya memikirkan hal-hal sepele yang
membuatnya tidak dapat tidur. Selain itu, kesulitan tidur
akan berdampak pada tingkat konsentrasi belajar dan
bekerja, serta secara emosional akan menjadi mudah sedih
dan depresi. Dr. Safwan Badr, seorang ahli tidur yang juga
mengatakan bahwa tidur sama pentingnya dengan
olahraga. Demikian dilaporkan Daily Mail. Menurut
penelitian, risiko orang yang terlalu lama tidur pun sama
dengan yang dialami oleh orang yang kurang tidur.
Artinya, jika seseorang tidur selama 10 jam atau lebih
setiap malam, maka risiko memiliki masalah jantung
koroner, stroke, dan diabetes kemungkinan akan
meningkat.

Risiko kesehatan yang mengancam. seperti yang
dilansir dari Medical Daily berikut ini.

1. Kematian
Meskipun alasan yang tepat dari fakta masih

belum diketahui dengan pasti, tetapi banyak penelitian
telah menunjukkan adanya hubungan antara tidur terlalu
banyak dengan tingkat kematian yang lebih tinggi. Oleh
sebab itu, ada baiknya Anda mulai mewaspadai dan
memerhatikan jam tidur sebaik mungkin sejak dini.

2. Penurunan kemampuan mengingat
Tidur selama lebih dari 8-9 jam per malam dapat

mempengaruhi kinerja otak Anda. Kebiasaan ini diketahui
dapat memperlambat fungsi sel-sel otak dan menimbulkan
efek penuaan memori lebih cepat dari yang seharusnya.

3. Produktivitas Rendah
Tidur di atas jam 12 malam artinya memangkas

jatah istirahat di siang hari. Akibatnya, saat berada di

AKIBAT TIDUR DELAPAN JAM
PERHARI ATAU LEBIH

Oleh : Najemudin, S.Si

8



Mosaic Guru Menulis

tempat kerja, Anda akan selalu mengantuk dan
menurunkan produktivitas selama menyelesaikan
mulai dari yang ringan sampai mematikan.

4. Penyakit Jantung kardiovaskular
Sebuah penelitian membuktikan bahwa

kurang tidur mampu meningkatkan risiko
kardiovaskular. Artinya, jangan tidur di atas jam
12 malam jika memang ingin memenuhi jadwal
tidur harian dan mencegah penyakit
kardiovaskular, seperti serangan jantung dan
stroke.

5. Kanker
Tidur enam jam atau kurang dalam

semalam juga meningkatkan risiko kanker. Hal itu
sudah dibuktikan melalui sebuah penelitian yang
dilakukan para ahli dari Jepang. Menurut peneliti,
hormon melatonin yang seharusnya diproduksi
oleh tubuh berkurang jumlahnya jika jadwal tidur
dikurangi. Sementara rendahnya hormon melatonin
sendiri berkaitan erat dengan risiko kanker.

6. Obesitas
Selain melatonin, hormon pengendali nafsu makan

juga mengalami gangguan ketika Anda suka tidur di atas
jam 12 malam. Sebab tidur terlambat meningkatkan
keinginan untuk ngemil. Padahal kebiasaan ngemil di
malam hari kurang menyehatkan dan bisa berujung pada
peningkatan berat badan sampai obesitas.

7. Diabetes
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang

yang tidur lebih dari jam normal (sekitar 7 jam) cenderung
lebih berisiko untuk terkena diabetes. Jika keluarga Anda
memiliki riwayat genetik penyakit diabetes, maka
sebaiknya Anda lebih membatasi waktu tidur agar tak
berlebihan.

8. Depresi
Ada banyak studi yang dilakukan untuk meneliti

mengenai masalah depresi. Menurut beberapa hasil studi
tersebut, orang yang mengalami depresi cenderung tidur
lebih banyak. Pada akhirnya, hal ini membuat depresi
justru menjadi lebih buruk dan pada akhirnya
menimbulkan banyak masalah fisik lain.

9. Sakit kepala
Jika Anda sering mengalami sakit kepala, maka

sebagai langkah awal mengatasinya pastikan Anda tidak
terlalu banyak tidur. Jika memang Anda merasa akhir-akhir
ini terlalu banyak tidur, maka bisa jadi itu penyebabnya.
Tidur terlalu banyak mempengaruhi neurotransmitter di
otak yang mengarah pada munculnya masalah sakit
kepala.

10. Sakit punggung
Tidur terlalu banyak juga menimbulkan risiko

timbulnya sakit punggung. Menurut beberapa ahli, terlalu
banyak tidur merupakan akibat dari kurangnya gaya
hidup aktif dam merupakan alasan yang dikenal bisa
menimbulkan nyeri punggung bawah.

11.  Menurunnya Sistem imun(kekebalan tubuh)

Sehubungan dengan jam biologis tubuh yang juga
berperan dalam membentuk sistem imun, kinerja otak ikut
terhambat mengenai masalah ini. Tidur di atas jam 12
malam akhirnya menurunkan sistem imun, sehingga Anda
berisiko tinggi terkena berbagai macam penyakit.

12. Insomnia
Karena terbiasa tidur di atas jam 12 malam, se bisa

menderita insomnia berkepanjangan. Tubuh pun akan
merasa tetap bugar meskipun sudah lewat tengah malam.
Jika dibiarkan, saat bangun Anda menjadi lemas karena
tidak mampu memenuhi jatah tidur seperti yang
disarankan, yaitu tujuh sampai delapan jam per hari.

Tidur yang baik yang diajarkan Rasulullah SAW
adalah tidur dengan posisi tidur miring ke kanan dan
menghadap kiblat sebagaimana disebutkan dalam hadist :
“Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu.” (HR. Al-
Bukhari dan Muslim). Tidur dengan bertumpu pada sisi
kiri badan berbahaya bagi kesehatan, karena dapat
menghimpit posisi jantung akibatnya sirkulasi darah ke
otak terganggu. Tidur miring ke posisi kiri mengakibatkan
seseorang mengalami mimpi buruk (nightmares).
Janganlah tidur tertelungkup (tengkurap), Allah sangat
murka dengan posisi tidur seperti itu. Sedangkan tidur
dengan posisi tertelentang bencana buat tulang
belakang. Hal tersebut dapat menekan atau menyesakkan
tulang belakang.

Tidur terlalu malam, apalagi begadang mengerjakan
hal-hal yang tidak bermanfaat sangat dibenci Rasullullah
SAW. “Bahwasanya Rasulullah sholallahu ‘allaihi
wassalam membenci tidur malam sebelum (sholat Isya)
dan berbincang-bincang (yang tidak bermanfaat)
setelahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Tidak itu saja tidur terlalu malam kurang
berdampak buruk pada kesehatan. Dan disunnahkan lagi
agar tidur tidak berlawanan dengan arah magnet bumi.
Sehingga arus magnet bumi mengalir tanpa gangguan.
Dan posisi ini disenyalir membawa positif bagi sistem
syaraf. (1/1)

Danang dan teman=teman bangun pagi di keindahan alam Situ Cileunca - Pangalengan
nan asri. Homestay 2013 (Dok. SMA)
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    Mosaic Sejarah Islam

Maksud judul diatas adalah mengapa agama
Islam harus diamanati melalui kerasulam
Muhammad dan secara automatis yang

pertama kali mendapatkan ajaran ini adalah bangsa
Arab karena arab merupakan ras dari Muhammad.
Enam ratus tahun lebih setelah kenabian Isa A.S,
manusia benar-benar dalam kedangkalan akidah,
akhlak dan moral hal ini disebabkan hilangnya
sumber ajaran nabi sebelum kerasulan Muhammad
bukan hanya itu kitab suci penuntun umat manusia
saat itu yang kita sebut injil  telah diduplikasi oleh
bangsa Romawi.

Faktor lain yang menyebabkan kehancuran
akhlak manusia pada saat itu adalah, tidak
meratanya ajaran nabi sebelum Muhammad ke
wilayah-wilayah sekitar Palestina atau wilayah
sekitar tempat kelahiran dari nabi Isa A.S dan nabi-
nabi sebelum nabi Isa A.S. Hal ini terbukti jika kita
melihat wilayah jazirah Arab yaitu dataran padang
pasir yang kita kenal sekarang Saudi Arabia. Jazirah
ini telah lama kosong dari da’wah para nabi setelah
nabi Ismail A.S. Setelah itu kenabian hanya berada
disekitar jazirah  seperti Syiriah, Mesir dan
Palestina.

Hal ini dapat dibuktikan di daerah tersebut
banyak ditemukan makam para nabi dan rasul. Di
mesir khususnya banyak sekali ditemukan makam
para nabi seperti nabi Harun, nabi Yusuf, nabi Daniel
dan lain-lain. Bangsa Arab yang dikenal waktu itu
sebagai bangsa J ahiliyah, Mengapa demikan,
bangsa yang selalu berseteru antar kabilah perang
saling membunuh seakan-akan adalah konsumsi
utama mereka setiap hari. Belum lagi maraknya
perzinahan, minuman keras dan tatanan-
tatanan hidup yang tidak berperikemanusian
pada zaman  itu.

Puncaknya dimana bangsa arab pada
waktu itu mempunyai kebiasaan
menguburkan hidup-hidup bayi perempuan
mereka ketika lahir, karena mereka
menganggap derajat kaum wanita pada
masa itu lebih hina daripada hewan seperti
domba dan unta. Sehingga aib bagi mereka
jika istri-istrinya melahirkan bayi
perempuan. Nah, inilah yang menjadi
puncak dari adanya kerasulan Muhammad
pada saat itu, karena nabi Muhammad
SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak
umat manusia hanya saja beliau diutus
untuk bangsa arab Karena diantara bangsa-

bangsa yang ada pada saat itu bangsa arablah yang
paling terbelakang dan paling parah kemerosatan
aklak dan moralnya.

Dari sini kita bisa mengambil hikmah dari
pengutusan Muhammad di jazirah Arab adalah,
apabila ajaran dan da’wahnya nabi Muhammad SAW
yang bersubtansi tauhid, Moral budi pekerti dan hak-
hak asasi manusia ditujukan untuk bangsa Arab
makan ini merupakan sebagai standarisasi dari
keberhasilan ajaran da’wah kerasulan Muhammad
SAW.

Dan apabila nabi Muhammad SAW berhasil
merubah adab dan kebiasaan bangsa arab  maka
ajaran dan da’wahnya pun akan berhasil andai saja
kerasulan diberikan oleh salah satu umat pada
bangsa yang lain, mengingat pada masa itu bangsa
arab adalah bangsa yang paling terbelakang, dari
bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia. Sekarang
kita telah melihat bukti nyatanya, ternyata ajaran
yang kita kenal sekarang ini adalah agama Islam
telah merubah bangsa arab dari kebiasaan-
kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Mereka
telah hidup dengan iman dan takwa.

Dan kita mengetahui pula jazirah arab yang kita
kenal Arab Saudi sebagai salah satu Negara terkaya
dan menjadi pusat berkumpulnya umat Islam
didunia. Inilah bukti keberhasilan ajaran dan da’wah
nabi Muhammad selama 23 tahun. Dan ajaran ini
dapat berlaku diseluruh dunia Karena pada dasarnya
agama Islam adalah agama rahmatan lil’alamin atau
rahmat bagi sekalian alam(1/1)

Mengapa Harus Muhammad atau Bangsa Arab
Oleh : Haris Agung, Lc
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Mosaic   Info Al Muslim

Menurut penuturan ketua dari BSM  bapak Nurul
Huda (Waka SMP Al Muslim - Tambun) kegiatan
bakti sosial ini diselenggarakan atas dasar

kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa
musibah. Selain itu desa ini pula merupakan desa terpencil
yang telah mengalami banjir selama satu bulan setengah
dan sama sekali tidak terjamah oleh pemerintah daerah
Bekasi. Karenanya berkat informasi dinas sosial Bekasi dan
persatuan mahasiswa se-Bekasi, desa inipun dapat terjamah
oleh kami.

Kegiatan bakti sosial tersebut melibatkan personil  BSM
dan enam orang siswa dari unit SMP, SMA dan SMK yang
tujuannya adalah agar siswa-siswi Yayasan Al Musim
kedepannya mempunyai kepedulian yang tinggi dan rasa
sosial yang tinggi. Dimulai pagi hari pada pukul 7.30 para
siswa yang dikoordinir oleh staff BSM mulai mengangkat
barang-barang sembako kedalam truk adapun bantuan
tersebut terdiri dari, Beras  410Kg, Mie Instant 93 dus,
Sarden 48 kaleng, minyak goreng 70 liter, gula pasir 96kg, air
mineral 20 dus dan biskuit bayi 2 karton.

BSM PEDULI BENCANA
Oleh : Haris Agung, Lc

BSM (Badan Santunan Mahabbah) merupakan wadah sosial yang dimiliki yayasan Al muslim.
Wadah ini bergerak dibidang sosial dan kemasyarakatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan
pun bervariasi antara lain gerakan orang tua asuh, pengajian, santunan anak yatim, panitia qurban
dan bakti sosial. Terkait dengan bakti sosial baru-baru ini tepatnya pada tanggal 26 Februari 2014

BSM mengadakan kegiatan bakti sosial dengan tema peduli bencana banjir di desa Cabang Bungin
Kabupaten Bekasi.

Adapun bantuan tersebut  kami dapatkan dari
para siswa dan orang tuanya dari semua unit
pendidikan di Yayasan Al Muslim. Perjalanan pun
dimulai pukul 9.30 setelah menempuh perjalanan yang
berat menembus derasnya hujan dan menelusuri jalan
yang rusak di pinggiran sungai Citarum kamipun
sampai ke daerah sasaran. Betul-betul membuat hati
kami terenyuh saat desa tersebut telah tersisolasi
oleh banjir dikarenakan seluruh akses jalan yang
menuju desa mereka telah tergenang banjir sedalam
1-2 meter  begitupun sawah-sawah mereka
seluruhnya terendam dengan banjir sehingga untuk
menuju desa kami harus menggunakan perahu.

Barang-barang bantuan hanya dapat kami drop
sedikit-sedikit melalui perahu mengingat  terbatasnya
jumlah perahu. Perjalanan pun menuju desa ditempuh
kurang lebih 20 menit. Sesampainya disana kami pun
bersilahturahmi sebentar, shalat kemudian acara
simbolis penyerahan bantuan kepada ketua RT

setempat. Setelah selesai kami pun pun kembali dan tiba di
Al muslim pukul 17.30 dengan selamat, demikian. (1/1)

Ketua BSM Yayasan Al Muslim Nurul Huda, S.Pd.I. menyerahkan bantuan pada warga
tertimpa bencana. (Dok. BSM YAM)

Perjalanan dengan perahu motor (Dok. BSM YAM)
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Kimia

Contoh soal kelas X

Bilangan oksidasi
fosfor dalam ion
P

2
O

7
4-  adalah….

a. +2
b. +3
c. +4
d. +5
e. +6

Penyelesaian:
Dalam setiap senyawa, bilangan oksidasi selalu -2
Pada P

2
O

7 
jumlah bilangan oksidasinya sesuai dengan

muatannya.
Jadi : biloks P

2
O

7
= -4

  2 x biloks P + 7 x biloks O = -4
  2 x biloks P + 7 x (-2) = -4
  2 x biloks P + (-14) = -4
  2 x biloks P = -4 + 14
  2 x biloks P = +10
  biloks P = +10/2
  biloks P = +5 (d)

Contoh soal kelas XI
Larutan asam asetat (Ka = 2 x 10 

-5 
) mempunyai

harga pH = 3 - log 2, maka konsentrasi larutan asam
itu adalah ........
a. 0,1 M
b. 0,15 M
c. 0,18 M
d. 0,2 M
e. 0,4 M
Penyelesaian:
pH = 3 - log 2
pH = - log(H + )
3 - log 2 = - log(H + )
log(H + ) = log 2 - 3
log(H + ) = log 2 - log 10 3

log(H 
+ 

) = log (2 . 10 
-3 

)
H 

+    
= 2 . 10 

-3

H 
+    

=  

2 . 10 
-3   

=  

(2 . 10 -3 ) 2  = 2 . 10 -5  . M

4 . 10 -6          = 2 . 10 -5  M

M = 
 
M = 0,2 M

Jadi konsentrasi larutan asam = 0,20 M (d)

Contoh soal kelas XII
Nama senyawa di bawah ini adalah  ........

a. Orto metil anilin
b. Meta amino toluena
c. Orto amino toluena
d. Meta metil fenil amina
e. 2 metil fenil amino
Penyelesaian:

Kedudukan 1, 2 disebut orto, jadi senyawa di atas
adalah orto metil anilin

Evaluasi

Kelas X
Bilangan oksidasi mangan dalam MnO4

- adalah….

        Mosaic Ruang Belajar

Kita

Pengasuh : Eka Yuniarti, S.Pd.
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KELAS X

Buktikan identitas trigonometri di bawah ini

Jawab :

Latihan

Buktikan identitas trigonometri di bawah ini

KELAS XI
Diketahui f(x) = 3x – 1 dan (f o g)(x) = x2 + 5 . Tentukan g(x).
JAWAB  : f(x) = 3x – 1dan (f o g)(x) = x2 + 5

 f[g(x)] = x2 + 5
3.g(x) – 1 = x2 + 5

3.g(x) = x2 + 5  + 1 = x2 + 6
 Jadi g(x) = S!(x2 + 6)

Latihan
Diketahui ( f o g )( x ) = 42x + 1  .  Jika g ( x ) = 2x – 1, maka f ( x ) =
…

KELAS XII
SIMAK UI

Jika diketahui bahwa fungsi: f(x) = x +      mempunyai nilai

maksimum 5, maka p = …
5 b. 7 c. 9 d. 11 e. 13

     Mosaic Ruang Belajar

Matematika

Kelas XI
Larutan amoniak (Kb = 10 

-5 
) mempunyai harga pH = 13 - log 2, maka konsentrasi larutan basa itu adalah

........

Kelas XII

Nama senyawa dari struktur di atas adalah ........

Pengasuh :  Dian Wahyuni, S.Pd
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    Mosaic Diary SMA

Apa sih  homestay itu? Liburan
di suatu rumah dan biasanya
rumah itu berada di dekat

tempat rekreasi seperti Pulau Tidung,
Anyer dan lain lain. Itulah yang
muncul dalam benak masyarakat
pada umumnya ketika mendengar
istilah homestay. Istilah homestay
mungkin sudah sangat sering kita
dengar. Kata Homestay yang berarti
rumah singgah semakin menguatkan
kita bahwa homestay adalah kegiatan
singgah di suatu rumah yang
pemiliknya belum kita kenal
sebelumnya dan merupakan warga
dari suatu daerah yang kita singgahi.

Biasanya kebanyakan orang
melakukan kegiatan homestay untuk
melepas kepenatan dan berekreasi.
Yap, mungkin karena selama ini
homestay masih dianggap sebagai
kegiatan yang tujuannya hanya
untuk “bersenang-senang”.
Beberapa orang lebih memilih
homestay atau singgah di rumah
warga dibandingkan tinggal di hotel
atau penginapan mewah lainnya
untuk menghemat biaya liburan
mereka. Namun, sebenarnya tujuan
homestay sangatlah beragam. Tidak
hanya untuk mengisi waktu luang
dan berekreasi melainkan lebih dari
itu yaitu untuk berbagi dengan
sesama.

Ada bermacam-macam pendapat
tentang apa itu berbagi tetapi, secara
garis besar berbagi dapat diartikan
memberikan suatu barang atau jasa

kepada sesama yang membutuhkan.
Kebanyakan orang lebih memilih
berbagi dengan langsung
memberikan sumbangan dalam
bentuk uang dan materi. Padahal
sesungguhnya berbagi tidak hanya
ketika kita mampu memberikan uang
tetapi, bagaimana ketika kita mampu
memberikan kebahagian yang
sebenarnya tidak harus berasal dari
uang.

Di kalangan siswa/I SMA al
muslim homestay mereka artikan
tidak hanya sebagai sarana untuk

berbagi dengan sesama melainkan,
juga sebagai sarana atau wadah
untuk kegiatan bersenang-senang,
bersantai, menikmati keindahan alam
sekitar dan mempererat kekompakan.
Selain itu homestay juga mampu
meningkatkan rasa kepedulian siswa
dengan sesama. Membuat para siswa
lebih bersyukur dengan apa yang
mereka miliki sekarang serta,
mengingatkan kembali kepada para
siswa bahwa sesungguhnya manusia
diciptakan untuk saling tolong-
menolong dan berbagi kebahagiaan.

Homestay, Meski Santai Tujuan Tetap Tercapai
Lutvina Larasati/ alumni XII IP A I

Foto bersama kelompok Luthfi dengan tuan rumah Homestay 2013 SMA Al
Muslim.(Dok. SMA)

Persiapan sebelum kerja bakti dalam rangkaian kegiatan Homestay Pangalengan 2013. (Dok. SMA)
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Melakukan pengecatan pagar tembok sekolah dasar di lokasi
homestay oleh Dhika dan Deva (Dok. SMA)



   Mosaic Diary SMA

Dengan homestay jiwa
kepedulian siswa/I akan lahir dengan
sendirinya. Ketika mereka melakukan
kegiatan-kegiatan yang tidak biasa
mereka lakukan. Misalnya dengan
tidur tanpa alas yang hangat dan
nyaman, makan dengan lauk pauk
yang sederhana seperti ikan teri, tahu
dan tempe, melakukan pekerjaan
yang biasa dilakukan oleh orang tua
asuh mereka sehari-hari seperti,
memandikan ternak, memberikan
pakan pada ternak, membajak sawah,
menjual gorengan, sampai belajar
untuk menjadi seorang pengajar
yang sabar menghadapi tingkah anak

eneng ada disini, biasanya mah
disini sepi neng. Sekarang di sini
jadi rame emak jadi ada temen
ngobrol, nanti kalo eneng udah
balik ke kota jangan lupa sering-
sering telpon emak ya neng” ujar
Emak oni dengan mata berkaca-kaca
ketika kelompok siswa yang tinggal
di rumah Emak Oni akan kembali.

Bagi para guru metode kegiatan
homestay ini dianggap sebagai
metode yang efektif untuk
menumbuhkan jiwa kepedulian pada
siswa. Kebanyakan para siswa
beranggapan bahwa berbagi adalah
kegiatan yang monoton atau begitu-

begitu saja. Tetapi
dengan homestay
ada keseruan lain
yang mereka
rasakan. Yaitu
ketika mereka tetap
santai menjalani
hari-hari mereka,
mereka

Para siswi SMA Al Muslim nan cantik berfoto bersama anak-anak kesayangannya.
(Dok. SMA)

kecil yang usil di sekolah dasar
ataupun sekolah menengah sekitar.

Warga sekitar di daerah yang
disinggahi menyambut baik tujuan
untuk bersilahturrahmi. Mereka pun
merasa sangat bahagia. Bahkan
siswa/I sudah dianggap layaknya
anak kandung mereka. “emak mah
seneng eneng sama teman-teman

Mejeng bersama murid sekolah dasar di lokasi homestay di Lembang tahun
2013(Dok. SMA)
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yang bisa terbebas dari hiruk-pikuk
kemacetan ibukota, dan mereka bisa
merasakan berbagai pengalaman
yang tidak pernah mereka rasakan
sebelumnya.

Para orang tua pun yakin bahwa
homestay membawa banyak manfaat.
Putra-putri mereka memiliki
kepedulian dan rasa tanggung jawab
yang lebih setelah mereka homestay.

Dan semua pihak pun meyakini
bahwa meskipun homestay dalam
pelaksaannya bersifat santai tetapi
manfaat atau tujuan dari homestay
tersebut tetap tercapai.  (1/1)

Anika Rahayu, Sheilla, Aprilia dan Nina Herlina bersama anak-anak
di lokasi homestay (Dok. SMA)
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Pembinaan Mental Kelas X Tahun 2014

Rangkaian kegiatan Bintal Kelas X SMA Al Muslim di Markas Kostrad Cigentis
Karawang - Jawa Barat (Dok. SMA)

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Dra. Reni
Nurhidayati memberi selamat kepada siswa yang telah
selesai mengikuti kegiatan Bintal 2014.(Dok. SMA)
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Para guru pendamping Pembekalan siswa kelas XII SMA Al

Muslim di Garut tahun 2012.(Dok. SMA)

Panitia MOK siswa kelas X SMA Al Muslim tahun 2012.(Dok.

SMA)

Ghany al Kamal, kelas XI SMA Al

Muslim Remaja Ceria tahun 2012

(Dok. SMA)

Bintal kelas X SMA Al Muslim tahun

2012 di Rindam - Bogor. (Dok.

SMA)

Ketua OSIS SMA Al Muslim Mufty

menjadi pembina upacara bendera  di

lokasi homestay Pangalengan tahun

2013. (Dok. SMA)

Homestay Situ Cileunca - Pangalengan tahun

2013. (Dok. SMA)

Homestay Situ Cileunca - Pangalengan tahun

2013. (Dok. SMA)

Homestay Situ Cileunca - Pangalengan

tahun 2013. (Dok. SMA)
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Kue-Kue Vika

A ku berpikir sejenak, tapi
akhirnya aku mengiyakan.
Kami berdua keluar gerbang

sekolah, Kanya menggandengku ke
anak kecil penjual kue. Kelihatannya
cukup ramai, lucu juga sih… Melihat
anak-anak SMA jajan makanan kecil
kayak gini. Setelah kerumunan itu
pergi, aku dan Kanya mendekat.

“Mau beli apa kak?” tanya anak
perempuan penjual kue.

Aku melihatnya. Sepertinya dia
masih duduk di bangku sekolah dasar.
Dia tersenyum sambil menatapku dan
Kanya bergantian.

“Aku mau kue lapisnya dua ya”
kata Kanya. Lamunanku terpecah.
Dengan gesit anak perempuan itu
mengambil dua kue lapis pesanan
Kanya lalu memberikannya pada
Kanya, “Berapa, Dik?” Tanya kanya

 “Dua ribu, Kak” jawab anak itu.
Kanya merogoh sakunya dan
memberikan selembar uang lima ribuan.
Anak itu mengambil kembalian untuk
Kanya,

“Nggak usah, Dik. Buat kamu aja”
ujar Kanya “Jangan, Kak…” katanya
“Udah nggak apa-apa kok” balas
Kanya sambil tersenyum “Makasih,
Kak…” ujarnya tampak bingung tapi
terharu

 “Ayo Re, kamu mau apa? Banyak
tuh pilihannya, dijamin enak” kata
Kanya “Eh iya… Aku mau risolnya dua

deh…” kataku. Anak itu mengambil
dua risol dan memberikannya padaku
“Semuanya tiga ribu, Kak” katanya.
Setelah membayarnya, aku dan Kanya
langsung pulang.

Sekarang aku selalu membeli kue
dari anak itu setiap pulang sekolah.
Aku dan Kanya bahkan
mempromosikan pada teman-teman
sekelasku. Mereka jadi ikutan membeli.
Kelihatannya anak itu senang sekali
dagangannya jadi laris. Sekarang aku
tahu siapa nama anak perempuan itu.
Namanya Vika.

Aku dan dia mengobrol saat aku
menunggu angkot. Lena tengah
membereskan bawaannya. “Dik, kamu
udah jualan berapa lama?” tanyaku
“Baru dua minggu, Kak” jawabnya .
Aku memandangnya, “Nama kamu
siapa?” tanyaku lagi “Namaku Vika,
Kak. Kalo kakak?” balasnya “Aku Rere.
Kamu pulang kearah mana, Dik?”
kataku “Aku ke arah alun-alun, Kak.
Setelah  itu harus jalan dua kilometer.
Baru deh sampai rumah” jawab Vika,

 aku terkejut mendengarnya.
“Rumah kamu dimana memangnya?”
tanyaku “Di desa Kembang, Kak”
jawab Vika. Aku makin terkejut. Desa
itu di pelosok sekali, aku pernah
kesana bersama teman-teman SMP ku
untuk melakukan bakti sosial. Memang
lokasinya jauh sekali. Akhirnya kami
berpisah karena angkotnya sudah
datang dan aku harus pulang.

Dua hari kemudian…Kanya
menyilangkan dua tanganya di dada
dan mendengus. “Vika kok nggak

jualan?” tanyanya kesal “Iya ya…
Sudah dua hari, lho” timpalku. Aku pun
bingung mengapa Vika tidak berjualan.
Padahal biasanya dia sudah siap
dengan keranjangnya yang berisi kue-
kue enak dan murah… Perutku
berbunyi membayangkan rasa risolnya
ketika aku menggigitnya. Hmmm…

“Yaahh.. Aku lapar. Mana
jemputanku belum datang” keluh
Anggi, teman sekelasku yang juga
pembeli setia kue-kue Vika. Ketua
kelasku, Retno, juga mengeluh karena
nggak bisa membeli kue-kue Vika
“Mungkin dia sudah jualan besok”
ujarku. Akhirnya aku dan teman-
temanku terpaksa menunggu Vika
berjualan lagi.

Tak terasa sudah lewat seminggu
Vika tidak berjualan. Aku jadi penasaran
mengapa dia absen. Akhirnya aku
memutuskan untuk pergi ke Desa
Kembang. Tidak sulit mencari orang di
pedesaan. Karena masyarakat desa
saling mengenal satu sama lain, bahkan
yang rumahnya jauh. Karena lelah dan
merasa haus, aku membeli air mineral
di sebuah warung. “Ibu kenal Vika?”
tanyaku “Vika? Yang berjualan kue?”
ibu pemilik warung itu bertanya lagi.
Aku mengangguk. “Oh, rumahnya ada
di sebelah sana. Lurus lalu belok kanan
di tikungan pertama. Katanya dia
sedang sakit” ujar ibu itu.

Sakit? Pantas saja dia tidak
berjualan. Setelah membayar dan
mengucapkan terima kasih aku
langsung mendatangi rumah Vika.
Rumah sederhana yang terbuat dari
bambu… Aku mengetuk pintunya

"Re, jajan yuk” ajak Kanya.

“Jajan apa? Uangku tinggal sedikit nih” balasku.

 “Di depan sekolah ada anak kecil yang jualan kue, Murah, lho” ujar Kanya
mempromosikan.

By Aisyah Fairuz

XII IPS 2

18



  Mosaic  Cerpen

pelan. Muncul seorang Ibu yang
sedang menggendong anak kecil.
“Siapa ya?” tanya Ibu itu “Maaf Bu,
saya Rere. Saya mau jenguk Vika”
jawabku sopan “Oh… Adik ini kenal
sama Vika?” tanya Ibu itu. Aku
tersenyum dan mengangguk, “Iya,
saya pelanggan setia Vika, Bu” jawabku
sedikit terkekeh. Ibu itu tertawa kecil
lalu mengantarku ke ruangan kecil yang
berantakan. Ada Vika yang sedang
berbaring beralaskan tikar.

“Kak Rere?” tanya Vika “Halo,
Vika” balasku sambil tersenyum “Kak
Rere kenapa kesini? Kok tahu
rumahku?” tanya Vika lagi “Aku mau
jenguk kamu, Vika. Iya dong, hehe”
jawabku. Vika tersenyum. Kami berdua
mengobrol sampai sore. Vika terpaksa
berbaring karena demam tinggi. Ibunya
yang bekerja sebagai pencuci baju
tidak bisa membelikan obat. Belum lagi
untuk membelikan susu untuk adik Vika
yang masih bayi. Vika berniat
membantu ibunya, maka ia berjualan
kue di depan sekolahku.
Awalnya dia malu dan
ragu apakah ada yang
membelinya, tapi
ternyata ada. Bahkan
belakangan ini kue-
kuenya laku. “Sekarang
aku mau sembuh… Aku
mau jualan lagi. Kasihan
Ibu nggak ada yang
bantu” kata Vika. Aku
jadi terharu… Aku
menahan air mataku. Aku
memutuskan untuk
pamit karena hari sudah
mulai sore. Sebelum
pulang, aku berkata pada
Vika, “Cepat sembuh ya,
kami semua kehilangan
kamu dan kue-kuemu”
Vika tertawa kecil dan
mengangguk. Lalu aku
pulang…

Keesokan harinya.

“Vika sakit? Pantes
nggak jualan” kata
Kanya “Iya, kemarin aku
jenguk dia” ujarku “Ayo
kita bantu Vika” kata

Retno “Ide bagus!” timpal Odi. Aku
juga menyambut baik usul itu, bahkan
teman-teman sekelasku juga setuju.
Kami mengumpulkan dana lalu kami
sekelas akan menjenguk Vika sepulang
sekolah. Aku dibonceng Kanya naik
motornya. Kami ada di posisi paling
depan karena hanya aku yang tau letak
rumah Vika. “Rumahnya jauh ya”
komentar Kanya “Iya, tiap hari dia jalan
dua kilometer dari alun-alun” ujarku
“Kalau dia jual kuenya murah, apa
bakal balik modal?” tanya Kanya lagi.
Aku mengangkat kedua bahuku
sebagai jawaban.

Akhirnya kami sampai di rumah
Vika. Ibu Vika terkejut melihat kami
semua datang, tapi untunglah beliau
menyambut baik kami semua. Kami
mengelilingi Vika yang masih berbaring
lemah. Tapi kelihatannya dia sangat
senang karena kami menjenguknya.
Kami memberikan sebuah boneka kecil
dan makanan ringan hasil dari
patungan tadi. Jumlahnya tidak

Resyad, Ayu dan Yudhis berjualan kue pada Homestay Situ Cileunca - Pangalengan 2013.(Dok. SMA)

seberapa, tapi sepertinya cukup untuk
membeli obat.

Tak terasa hari mulai gelap, kami
semua harus pulang. Sebelum pulang
kami sama-sama berdoa agar Vika cepat
sembuh. Kami semua benar-benar
rindu akan kehadirannya… Dan kue-
kuenya. Hihi… Lusanya, kami semua
dikejutkan dengan sosok Vika yang
sudah berdiri di depan sekolah.
Ternyata dia sudah sembuh. Kami
semua langsung menyerbunya dan
membeli kue-kue buatannya yang enak.
“Terima kasih ya kakak-kakak, aku jadi
bisa jualan lagi” ujarnya senang.

“Sama-sama, senang deh kamu
datang lagi” balas Katie temanku. Aku
tersenyum melihat Vika yang bisa
berjualan dan membantu ibunya. Aku
juga belajar dari Vika kalau hidup itu
perjuangan. Setelah kue-kue Vika
habis, aku menemaninya pulang ke
rumahnya.

                                                (1/1)
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    Mosaic   Profil Siswa

Ini dia… kakak kita mantan ketua OSIS periode 2013-2014

yangbiasa dipanggil dengan panggilan ipeh. Orangnya

cuantik, supple rajin belajar, rajin menabung, rajin memasak dan

tidak pelit. Kita kenalan dikit ya tentang dia..

NAMA :   Lutvina Larasati

TTL :   Bekasi, 17 Maret 1996

ALAMA T :   Taman Wanasari Indah blok M3/

     No 1 Cibitung - Bekasi

STATUS                  :  Lajang…ehem..ehem…

HOBBY                 :   Makan (pantesan...) dan

                                   Badminton

PENGALAMAN ORGANISASI :

n Duta IM3 2013,

n Ketua OSIS SMA Al Muslim  2013-2014

n Sie Pendidikan.

KATA-KATA MUTIARA :

Hidup terlalu singkat untuk menjadi biasa

maka jadilah luar biasa WOW….!!!

KESAN :

3 tahun di SMA menjadi 3 tahun yang terindah dalam hidup

saya, suka- duka dilalui bersama teman-teman semua , guru-

gurunya juga sabar dan asik seru diajak curhat pokoknya SMA

Al Muslim adalah keluarga saya.

PESAN : Biaya SPP jangan mahal-mahal.  Semoga kita semua

sukses tetap menjadi keluarga selama-lamanya.

Allah SWT bless us, Amin.(1/1)

Lutvina Larasati

Kak Lutvina mendampingi Kepala SMA Al Muslim
menyerahkan karpet untuk mesjid di lokasi Homestay -
Bogor  tahun 2012.(Dok. SMA)

Namanya

Mufti

Kusuma

Firdaus biasa

dipanggil Mufti. Lahir

di Bantul 18 Febuari

1997. Bertempat

tinggal di Bima Duta

no 6 Dukuh Bima,

Kota Legenda-

Bekasi. Kak mufti

memiliki hobi main

basket dan main

gitar.

Harapan kak Mufti setelah lulus SMA ini

adalah masuk PTN, dan menjadi orang yang

berguna bagi nusa-bangsa dan orang lain.  Ka

Mufti ini memiliki jabatan di sekolah ini yaitu

sebagai Ketua OSIS periode 2014-2015.

Visi misi kak Mufti menjadi ketua OSIS

adalah menjadikan OSIS yang lebih baik dari

OSIS sebelumnya, membuat dan mengadakan

ekskul seperti ekskul tour minat, dan membuat

sesame anggota OSIS lainnya saling mengenal

satu sama lainnya. Keadaan OSIS yang ia

pimpin itu dapat dan mudah diajak kerjasama

walaupun sedikit susah diatur:))

Kesan terhadap guru dan teman :  gurunya

enak, seru, baik, romantis, dan sabar dalam

menghadapi murid-murid SMA al muslim dan

terhadap teman-temannya anak-anaknya asik.

“Saya bangga mempunyai teman angkatan

seperti mereka dan menjadi bagian dari

angkatan ini.” (rep)

Mufti Kusuma Firdaus

Ketua OSIS
SMA Al Muslim

Periode 2014 - 2015
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Nama : Bias January Parmadi
TTL: 23 Januari 1998
Kelas: XI IPA 1
Prestasi: lupa

Hei yas, sebagai salah satu siswa berprestasi
disekolah. Metode belajar apa yang lu
gunakan sampai sekarang?
Baca buku, tidur jangan malem-malem. Paginya
jam 3 atau 4, bangun terus baca lagi

Buku apa yang dibaca? Terus itu langsung
paham? Kalau iya, gimana caranya biar
paham?
Buku pelajaran lah. Oho, itu tadi buat nginget aja,
ngapalin. Kalau paham ya pahamin  disekolah.
Gunain  waktu buat nanya guru. Bukan kalo nggak
ngerti  malah tidur.

Ikut les atau bimbel tambahan? Kalau iya,
kenapa?
Iya, ngelanjutin dari SMP. Di SMP juga ya, disuruh
sih. Nah, kalo nggak paham di bimbel juga bisa
nanya.

Ada tidak orang yang membantu lu belajar?
Nggak, eh. Laptop, termasuk nggak?

Bisa saja, apa yang lu lakuin sama laptop lu?
Buat dengerin lagu sama procas

Lagu? Lagu apa yang biasa didengerin?
Genre-nya? Sebutin beberapa
Macam-macam. Ada Sam Cooke, Gustav Mahler,
U2, Nujabes, Bill Evans, BT, komposer OST
seperti Joe Hisaishi atau Hans Zimmer juga. Oh
iya lupa, tambah musisi indo kaya Tulus, Payung
Teduh.

Kenapa lu suka lagu-lagu mereka? Aspek
yang lu suka mungkin?
Aspek? Nggak  ada aspek tertentu sih, cuma sreg
saja. Sama, banyak dari mereka bisa

didalami.
Liriknya nggak
cheesy, paling
benci sama lirik
cheesy. Yang
langsung gitu
liriknya, nggak
ada makna
dibaliknya yang
bisa kita dalami.
Nah, kalo lagu
kaya gitu akan
lama bosennya.

Lebih mudah
diingat ya. Oh
iya, sebagai pendengar musik, apa lu tertarik
untuk jadi pengarang juga?
Maybe, tapi kalo dijadiin profesi kayanya kurang
cerah. Ya, hobi mungkin.

Kurang cerah kenapa?
Art block, inspirasi juga datang dan  pergi.

Kalau begitu hobi lu yang lain apa nih?
Bengong, browsing internet, gangguin temen circle
terus  gambar.

karena menjadi pengarang musik hanya hobi.
Cita-cita lu apa nih?
Aye saya berikan ke imajinasi pembaca

Terus, kenapa lu memilih sekolah disini?
Lanjutin dari SMP. Karena disuruh disini

Menurut lu sendiri , lu tuh orangnya kaya
gimana?

Last question, tips belajar buat teman-teman
terbelakang?
Yang tadi aja kayaknya sih...

Haha, makasih ya!(Hanif)

Judul : Supernova : Gelombang

Pengarang : Dee Lestari

Penerbit : Bentang Pustaka

Terbit : 2014

Kategori : Science-Fiction

Harga : Rp. 79.000

# Novel Review

Novel kelima dari seri heksalogi Supernova,
bercerita tentang seorang anak bernama Alfa
Sagala yang diberikan kelebihan yang dapat
memasuki mimpi dalam keadaan sadar.Novel yang

ditulis oleh Dee Lestari ini,akan membawa
kita ke dalam petualangan untuk
memecahkan misteri dalam mimpi yang
menghantuinya.Akankah Alfa dapat bertemu
dengan sesosok orang yang selalu
menghantui mimpinya?pertanyaan kamu
akan terjawab di novel yang rilis tanggal 17
Oktober 2014.

“buku ini recommended banget buat yang
suka baca novel petualangan.Novel dengan
suguhan science ga bakal bikin bosen
deh,pas banget buat ngisi waktu luang

kita”.(Herjunot Ali)
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PENTING!
Tidak terasa satu jam berlalu, semenjak hujan deras mengguyur

halaman rumahku. Ku perhatikannya dengan duduk di kursi

goyangku sambil menyeruput secangkir coklat panas yang masih

mengepul asap di atasnya. Kurasakan hembusan angin lembut yang

memanjakan diriku dengan irama rintikan hujan yang berjatuhan dari

bibir genting. Suasana ini  mengingatkan kembali sesuatu yang tidak

pernah terlupakan olehku…

Kamu suka musik jazz atau musik
klasik?” Tanya mu, seakan itu
adalah pertanyaan penting.

Padahal aku punya punya pertanyaan
lain yang lebih penting untuk mu.

“Kamu suka hujan waktu pagi hari
atau sore hari?” Ini pertanyaan penting
untukku. Tetapi aku tahu bahwa itu
pertanyaan yang tidak penting
menurutmu.

Karena kira-kira aku sudah tahu
apa jawabanmu “Hujan bikin becek,
banjir dan macet.”

Tetapi apakah kamu tahu kalau
sekarang hujan tampak berkilau di
ujung lancipnya rerumputan? Aku ragu
kamu tahu itu. Aku juga tidak merasa
yakin kalau kau pernah mencium wangi
cemara yang mengambang di udara
setelah dibasahi hujan. Jadi, akulah
yang mengambang semerbak itu,
harum sunyi paling abadi. Ada di dalam
hati manusia yang sendiri.

Tidak ada kamu. Tidak tahu kamu
sedang apa.

Mungkin benar bahwa kamu
sedang bermain musik jazz atau musik
klasik. Tetapi aku tidak tahu bagaimana
pastinya. Kemudian kamu berkata
padaku “Kamu memang tidak tahu
kalau satu oktaf sebetulnya ada
duabelas nada. Terdiri dari lima bilah

hitam. Ini penting! Bukan cuma delapan
nada yang seperti kamu sebutkan.
Bukan cuma DoReMiFaSolLaSiDo,
kamu tidak tahu.”

Ya, aku memang tidak tahu.
Seperti aku tidak tahu kenapa pikiranku
gentayangan mencarimu. Padahal aku
tahu ada suara langit yang resah. Ada
pesawat terbang yang menerjang
hujan. juga ada burung kecil yang
nekat menerobos hujan. Aku tahu
pesawat terbang dan burung kecil itu
sedang saling bersaing, pesawat

terbang harus mendarat di
landasannya begitu pula burung kecil
harus mencapai cemaranya. Aku pun
tahu keduanya sedang balapan
menghindari dari basah. Tetapi aku
tidak tahu yang mana dari mereka yang
akan berhasil lebih dahulu. Seperti aku
tidak tahu kamu sedang dimana.

Mungkin, kamu sedang terjebak
macet karena banjir. Maka, kamu pasti
sedang mengutuk hujan yang tidak
berhenti dari siang. Karena hujan, pasti
semua rencanamu tertunda. Sudah
pasti semua rencana yang penting.
Termasuk latihan biolamu. Itu salah
satu hal yang penting untukmu. Tetapi
itu bukan acara penting untukku.
Bagiku yang kulakukan sekarang juga
penting. Duduk. Duduk menyaksikan
hujan. Bukankah seharusnya
kulakukan denganmu? Tetapi, kamu
menganggapnya tidak penting.

Suatu ketika kamu pernah berkata
padaku, “Ayo, cepat! Habiskan
baksomu sebentar lagi hujan.” katamu.
Lagi lagi aku tidak tahu yang mana
yang paling penting untukmu. Bakso,
hujan atau aku?. Karena yang paling
penting bagiku adalah waktu
bersamamu. Tidak ada bakso, tidak
mengapa. Kehujananpun tak apa.
Tetapi ada kamu. Ada kamu yang

By Davin Bilan

Gustinando

XII IPA 2
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mendengarkan ceritaku tentang bakso,
tentang hujan, tentang kamu.

Ahh, itu sudah tak penting lagi
bagiku. Karena sudah hujan, berangin
dan dingin. Masih duduk di kursi
goyang sambil menyeruput secangkir
coklat panas yang masih menggepul
asap di atasnya.  Dan  kurasakan
hembusan angin lembut yang
memanjakan diriku dengan irama
rintikan hujan yang berjatuhan dari
bibir genting. Benar benar masih
menjadi bunyi yang paling sepi.

“Nanti aku kerumahmu tapi agak
malam karena sekarang sedang hujan,
masih banjir dan macet.” Katamu.

Kali ini kulakukan sesuatu yang
penting menurutku. Kubuka pagar
lebar-lebar agar nanti mobilmu bisa
masuk langsung ke carport, sehingga
kamu tidak kehujanan, tidak kena angin
dan tidak pula kedinginan.

Tetapi, yang kulakukan ternyata
tidak penting untukmu. Kamu tetap

memarkir mobilmu dijalanan, disisi luar
pagar. Kamu turun berlari-lari kecil
menembus rintik hujan. Kamu
kehujanan, kena angin dan kedinginan.

Sekian banyak kita bersisipan
diantara yang penting dan yang tidak
penting. Apakah sejenak ada suara
hujan yang menyelinap diantara nada-
nada musik jazz dan musik klasik yang
kamu mainkan? Sehingga aku tidak
tahu, mana yang sungguh penting dan
mana yang tidak penting. Aku pun tak
bisa membedakan irama hujan atau
irama biolamu.

Akhirnya, sampai juga kita pada
satu kata sepakat. Secangkir coklat
panas. Kamu menyeruputnya dan aku
bahagia melihat wajahmu yang mulai
memerah, tidak pias, tidak pucat dan
sudah hangat.

“Kamu suka musik jazz atau musik
klasik?” Kamu masih saja mengulang
pertanyaan yang kamu anggap penting
itu. “Kamu suka hujan di waktu pagi
atau disore hari?”     Kutanyakan juga

Tim Tari Saman SMA Al Muslim berfoto bersama Siti Mugi Rahayu, S.Pd. setelah penandatanganan MOU Yayasan Al Muslim dengan Universitas Kebangsaan
Malaysia 2012 di Aula Khalid bin Walid tahun 2012. (Dok. SMA)

pertanyaan yang kuanggap penting ini.

“Aku ingin memainkan lagu
untukmu, lagu tentang hujan.”
Katamu, tetapi bukan menjawab
pertanyaanku.

“Lagu hujan adalah lagu yang
paling aku suka.” Kurasa kata-kata ku
juga tidak menjawab pertanyaanmu.

Kemudian seperti biasa kamu
berlalu. Tetap terburu-buru. Aku tidak
tahu apakah kamu sedang memburu
atau sedang diburu hujan. Itu sudah
tidak penting lagi.

Tahukah kamu, aku ingin
menyampaikan ada hal yang lebih
penting?

‘Seperti kamu memeluk hujan, itu
aku. Bila kamu menyentuh dingin, itu
aku. Bila kamu mencium angin, itu aku.
Maka kamu adalah tanah yang begitu
tabah menadah hujan’

Kurasa ini paling penting.(1/1)
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Fun Life in Green Hill
Tournament (atau biasa disingkat
FLIGHT) adalah acara tahunan

yang diadakan oleh SMAI Nurul Fikri
Boarding School.  FLIGHT kali ini
dinamakan FLIGHT 612, yaitu berarti
FLIGHT ini adalah FLIGHT ke-6 dan
diadakan oleh angkatan 12 SMAI Nurul
Fikri Boarding School. Acara ini telah
dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari
2015 yang lalu.

Pada FLIGHT 612 tahun ini akan
dilaksanakan dengan tema “Indonesian
Superheroes: Inherit the Spirit of
Indonesian Superheroes” yang berarti
“ Superhero Indonesia: Wariskan
semangat pahlawan Indonesia”. Tema

ini diambil atas
kepedulian panitia
terhadap krisisnya
kebanggaan remaja
terhadap pahlawan-
pahlawan negara yang
memiliki kontribusi riil
terhadap bangsa ini
dibandingkan oleh lartun
barat yang datang dari
arus globalisasi yang
deras.

Ada beberapa
perlombaan pada
FLIGHT 612,
diantaranya Basket,
Futsal, Renang,
Badminton Putra, Wall
Art, Fotografi,
Musabaqoh Hifdzil
Qur’an, Vocal Group
putri, Nature
Adventure untuk putra,
Saman Dance untuk
putri, Khitobah min
Bariyyah, Speech, dan
ada lomba baru yang

diadakan tahun ini, yaitu Science
Games.

Pembukaan FLIGHT 612
dilakukan pada Sabtu pagi tanggal 7
Februari 2015. Pembukaan ini
dihadiri oleh pimpinan Nurul Fikri
Boarding School, perwakilan dari
Kapolri, serta seluruh perserta
FLIGHT 612

Acara ini diikuti oleh SMA dari
berbagai daerah, salah satunya adalah
SMA Al-Muslim. Kali ini, SMA Al-
Muslim mengikuti beberapa lomba
yaitu Musabaqoh Hifdzil Qur’an,
Badminton putra, Speech, Science
Games, dan Fotografi.  Dari beberapa

FLIGHT 612

Indonesian Superheroes: Inherit the
Spirit of Indonesian Superheroes

lomba yang di ikuti, SMA Al-Muslim
berhasil memenangkan beberapa
lomba yaitu Juara Pertama pada
lomba Science Games dan Juara
Kedua pada lomba Fotografi.

Untuk Science Games, lomba ini
diawali dengan babak penyisihan
dengan cara membuat pelangi kimia,
tiga kelompok yang tercepat dan
terapih akan lulus seleksi dan masuk
kedalam babak semi final. “Alwalnya
takut gak lulus seleksi, tapi
alhamdulilah kelopok kita termasuk
yang tercepat dan terapih juga”
Tutur Deafani yang merupakan salah
satu peserta Science Games dari SMA
Al-Muslim.

Pada babak semifinal para peserta
diminta untuk mengerjakan soal-soal
Mathematic Domino, kelompok yang
tercepat dan paling banyak
mengerjakan soal dengan benar akan
masuk ke babak Final. Babak final
dilakukan dengan cara cerdas cermat,
para peserta diberikan pertanyaan
bergilir dan juga rebutan, “Ada
beberapa soal yang sudah kita
kerjakan dengan benar tapi di
lembar jawaban gak ada
pilihannya, akhirnya kita protes ke
panitia dan ternyata jawaban kita
yang benar”  ujar Choirunnisa yang
juga merupakan peserta Science
Games. “Sebenarnya kita sudah
tahu dapat juara pertama dari
sebelum pengumuman di panggung,
tapi gak mau bilang-bilang biar jadi
surprise buat Bu Dian dan teman-
teman yang lain” tambah Annisa
Cipta.

Sedangkan untuk lomba Fotografi
temanya kali ini adalah “The Spirit Of
Super Heroes” lomba ini
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dilaksanakan secara rally foto, yaitu
tiap-tiap peserta dipersilahkan
mengambil foto selama kegiatan
FLIGHT 612 berlangsung.

“Meskipun kelihatannya kita
lomba santai-santai aja tapi
sebenarnya lumayan capek juga,
ditambah lagi kita harus ke lokasi
tiap-tiap lomba yang jaraknya
lumayan jauh” ujar Romiz yang
merupakan salah satu pesera lomba
fotografi dari SMA Al-Muslim.
“Sempat pesimis gak bisa menang
ngeliat kamera peserta lain  yang
bagus-bagus banget, tapi
Alhamdulillah masih dapat juara
2”  kata Nanda yang merupakan
pemenang kedua lomba fotografi
FLIGHT 612 tahun ini.

Penutupan FLIGHT 612 dilakukan
pada hari Minggu, 8 Februai 2015. Acara

Siapa sih yang gak mau jadi pelajar berprestasi? Mungkin kita
sudah mati-matian belajar, tapi akhirnya tetap mengecewakan.
Nah, bagi kamu yang mau berubah bisa coba langkah-langkah

berikut ini :

1. Number one, pastinya... utamakan agama, rajin beribadah, dan
jangan lupa meminta restu orang tua dan gurumu.

2. Kamu harus tau untuk apa kamu belajar. So, kamu akan akan
mudah
menggapai
prestasimu.

3.Buat schedule yang teratur dan
manfaatkan waktu dengan baik.

4.Bergabung dengan temanmu yang
memiliki prestasi, agar kamu bisa belajar
darinya dan termotivasi untuk bersaing
dengannya.

5.Yakin dengan kemampuan kamu, and
always say “i can do it..!!”.

                    Penulis : Nida & Muzaik

TIPS & TRIK!TIPS & TRIK!TIPS & TRIK!TIPS & TRIK!TIPS & TRIK!

Pelajar Berprestasi

tahunan ini berlangsung dengan sukses
dan juga meriah. (Nanda)
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Homestay 2014 di Pangalengan - Bandung
(Photoshop montage by Nanda)
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     Mosaic Ekstrakurikuler

AMBT sendiri ditukangi oleh
pelatih handal penuh
pengalaman, ia bernama

Muhammad Feblianto. Pelatih yang

AMBT  (Al-Muslim Basketball Team)
adalah nama kebanggaan dari tim ekskul basket di SMA Al-Muslim. Ekskul yang telah lama

berdiri dan menghasilkan banyak prestasi.

akrab disebut kak Ebi ini sudah sejak
lama memegang jabatan pelatih di tim
ini dan telah menghasilkan cukup
banyak prestasi.

Prestasi demi prestasi telah banyak
dicatat oleh AMBT, diantaranya juara
Libala Kab. Bekasi 2 tahun berturut-
turut, juara 3x3 basketball di Trisakti
School of Management , dan masih
banyak lagi. Serentetan prestasi yang
membuat tim ini sempat ditakuti oleh
sekolah-sekolah lainnya di Bekasi.

Sekarang AMBT  ingin
mengembalikan kejayaannya, semangat
baru dari anggota ekskul ini serta
peningkatan pelatihan kemampuan
dasar menjadi modal utama mereka.

Ekskul ini latihan setiap
Senin,Rabu(putra),&Kamis (putri)
setelah pulang sekolah. Hari minggu
ekskul ini juga melakukan latihan
tambahan yang dimulai pukul 08.30
WIB sampai selesai. Segera bergabung
dengan ekskul ini dan raih prestasi
kalian.

Jika ingin ikut serta dalam eskul
basket hubungi : Febrio Rizky (X IPA
1)

                                                (FRW)

Namanya Shinta Dewi
Artika biasa dipanggil
Shinta. Lahir di Bekasi

tanggal 20 Desember 1998.
Bertempat tinggal di Dukuh
Bima Kota Legenda-Bekasi.
Shinta ini memiliki hobi bermain
basket, denger musik dan baca
komik.

Selain ekskul basket, Shinta
ini sudah berprestasi di
Taekwondo.

Dia pernah menjuarai lomba
Taekwondo kejuaraan cabang
Taekwondo Jakarta Pusat.
Shinta ini telah memperoleh 5
medali dari kejuaraannya dalam
Taekwondo diantaranya 2 medali
emas, 2 medali perak dan 1
medali perunggu dan
mendapatkan juara 1.

Shinta
bisa
memperoleh
itu semua
berkat dari
kerja
kerasnya dan
usaha yang

dilakukan terus-menerus secara
giat dan rajin. Dia ini mengikuti
ekskul taekwondo untuk menjaga
diri,melatih keberanian dalam
dirinya, mendapatkan pengalaman
yang lebih, serta mendapatkan
teman baru dan bisa
membanggakan orangtua dan
keluarga.

Shinta ini mengikuti ekskul
taekwondo di luar jam sekolah.

Shinta berprestasi
di Taekwondo

Jadi ekskul yang diikuti di jam
sekolah itu hanya basket, teater
dan Tari Saman.

Dan pesan untuk semua
teman-teman, kakak kelas dan
adik kelas tetap semangat
selalu, gapailah apa yang
diinginkan dengan usaha yang
keras serta fokuskan kesatu
tujuan untuk mencapai cita-cita
yang kalian inginkan. Semoga
apa yang kita inginkan dan
dicitacitakan semuanya
tercapai. Dan kita bersama-
sama saling mendoakan dan
tetap harus berusaha.
Semangat!. (.........)

Menyusun strategi sebelum pertandingan basket(Dok. SMA)
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Tanggal 1 januari 08:00, kami
dan rombongan tiba di Bandara
King Abdul Aziz Jeddah.

Perjalanan dilanjutkan dengan naik

Nabawi dan dilanjut sarapan di hotel.
Setelah itu bersama rombongan siap2
ziarah ke makam para Nabi, Rosul
dan para Syuhada (orang yang mati
sahid dalam peperangan).

Di sini juga
mampir ke Pasar,
Hawanya dingin
sekali karena suhu
waktu itu 10 -15
derajat Celcius.
Akhirnya  tiba di
hotel setelah Ashar.
Selanjutnya siap2 ke
Masjid Nabawi untuk
sholat Magrib dan
Isya. Di perjalanan
kembali ke botel,
sekalian  beli
makanan.
Sesampainya di hotel
langsung istirahat.

Paginya, seperti
kemarin yaitu ke
Masjid Nabawi lagi.
Di dekat masjid
banyak orang jualan.
Tiba kembali ke hotel
untuk istirahat /
tidur2-an sambil

menunggu waktu sholat Dhuhur. Di
jalan sebelum sampai mesjid beli
sorban dulu. Tidak lupa foto2 di
bawah payung masjid Nabawi.

Dilanjutkan dengan sholat Ashar.
Sambil menunggu sholat Magrib,
kami jalan2 di sekitar mesjid untuk
membeli oleh2. Kembali ke mesjid
untuk solat Magrib, Setelah
sholat Isya, kami kembali  ke
hotel untuk makan malam dan
istirahat. Sebelum tidur, kami
mengepak koper untuk
persiapan ke Jeddah besok
pagi.

Kami sholat Subuh di hotel,
terus sarapan. Selanjutnya
berangkat ke Jeddah naik bis.
Sebelum tiba di Jeddah, kami
mampir di kebun kurma dan

juga membelinya untuk oleh2. Kami
juga Gua Hira, Jabal Magnit, Laut
Merah dan Mesjid Apung. Sampai di
Jeddah sudah malam  /+ jam 10-an. Di
Jeddah hanya 1 malam.

Kembali ke tanah air kami dan
rombongan naik pesawat Garuda
kelas bisnis. Itu pengalaman
pertamaku naik pesawat yang
kursinya bisa diputar untuk tidur,
tempatnya luas dan tidak
berhimpitan.

Pesawat transit dulu di Medan.
Kemudian di lanjut ke Jakarta.
Sampai di Jakarta, pada tanggal 13
Januari jam 10 malam. Langsung cari
taksi. Sesampai di rumah langsung
tidur.

(Raihan nadzira (Ikin) X IPA 3)

Perjalanan Spiritual Umrah

bis menuju  kota Mekkah dan terus
Check in di Hotel,

Umroh wajib dari jam 2 siang
sampai jam 5 sore.  Sholat Magrib
dan Isya di Masjidil Haram. Habis
pulang sholat, ke pasar, di sana beli
nasi briyani.

Besoknya bangun 03.50,  terus
mandi.  Abis mandi berangkat ke
Masjidil Haram solat Subuh.  Setelah
itu mengaji sampai sholat Dhuha.
Terus sholat Dhuha setelah itu
kembali ke hotel untuk sarapan.

Kami di Mekkah selama 4 hari. Pas
di hari ke 4, kami berangkat ke
Madinah naik bis selama 6  jam.
Jam 9 malam sampai Madinah dan
terus Check In di hotel Al-Fairuz.
Paginya sholat Subuh di masjid

Mesjid Nabawi - Madinah (Dok. pribadi)

Ka'bah - Mekkah (Dok. pribadi)

Mesjid Nabawi - Madinah (Dok. pribadi)
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Kingdom: Animalia

Filum: Chordata

Kelas: Mammalia

Ordo: Cetacea

Famili: Balaenopteridae

Genus: Balaenoptera

Spesies: B. acutorostrata dan B.

bonaerensis

     Mosaic Fauna

PAUS
MINKE
Ditulis oleh : Farrah Arrazy

Paus Minke termasuk dalam Sub ordo Paus Balin. Dan juga menjadi Paus
Balin terkecil. Karena Paus Minke termasuk Paus Balin maka ia
memiliki tulang penyaring untuk menyaring makanan dari air.

Paus Minke memakan Krill, dan paus ini menerjang 100 kali per jam
untuk mendapatkan krill dan krustasea lainnya .

Paus minke ada di perairan Antartika utara, Pasifik utara dan sekitarnya.
Harapan hidup Paus berkisar antara 30-50 tahun. Paus Minke banyak diburu
oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan
keuntungan pribadi karena dagingnya diminati oleh pasar perdagangan hasil
laut di Jepang dan negara negara yang menolak pelarangan perburuan paus di
seluruh dunia. sumber: wikipedia.com; travel.natgeo.com;
news.nationalgeographic.com)

Jadilah Pembaca lalu Menulis.....

Kata-kata akan Menguap, Tulisan akan Mengendap

Buku ialah sesuatu yang bila anda membacanya, makin banyaklah
kekayaan anda, makin kuat keperibadian anda, makin luas
kekuasaan anda, makin kukuh raga anda, makin kaya
perbendaharaan kata anda, makin lapang dada anda, serta
menjanjikan penghargaan daripada masyarakat, dan
persahabatan para raja.(Abu Amr al Jahizh)

Buku yang kubaca selalu memberi sayap-sayap baru, membawaku
terbang ke taman-taman pengetahuan paling menawan, melintasi
waktu dan peristiwa, berbagi cerita cinta, menyapa semua tokoh
yang ingin kujumpai, sambil bermain di lengkung pelangi.
(Abdurrahman Faiz)

Sebuah kamar tanpa buku bagaikan tubuh tanpa jiwa. (Marcus T.
Cicero)

Sebuah buku seperti sebilah kapak untuk es yang membeku dalam diri kita.
(Franz Kafka)

Koleksi Perpustakaan SMA Al Muslim -
Tambun. Webpage : http://Baitulhikmah.sma-
almuslim.org/Perpustakaan.(Dok. SMA)

Perpustakaan SMA Al Muslim
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Mobil tanpa sopir dengan
bentuk pod bernama Lutz
Pathfinder merupakan

proyek hasil program dukungan
pendanaan yang diberikan pemerintah
Inggris. Mobil ini buat oleh
Transport System Catapult dan RDM
Group, Kendaraan ini juga telah
dinobatkan sebagai mobil listrik
tanpa supir pertama yang lahir dari
Inggris.

Memiliki bentuk yang sedikit
berbeda dengan mobil tanpa supir
rancangan Google, Lutz Pod
memiliki disain yang sedikit
futuristis, bahkan saya melihatnya
mobil ini lebih mirip sebuah robot
— karena memang sejatinya mobil
tanpa supir merupakan sebuah robot
yang melaju di jalan raya — dengan
ukurannya yang sedikit mungil
dibandingkan dengan mobil biasa
pada umumnya.

Kendaraan ini hanya dapat
ditumpangi oleh dua orang
pengendara saja, kemampuan daya
jelajah Lutz Pod juga masih terbilang
pendek. Pengguna hanya bisa
menggunakan kendaraan ini sejauh
40 mil atau sekitar 64km dalam
sekali pengisian baterai dengan
kecepatan maksimal 15mph atau
24km/h.

Teknologi apa saja yang
disematkan pada mobil listrik tanpa
supir ini? Lutz telah dilengkapi dua
buah kamera kembar dengan sensor
LIDAR yang terpasang di bagian
depan dan belakang kendaraan (hanya
satu sensor LIDAR di belakang).

LUTZ PATHFINDER PODS,
Mobil ‘T anpa Supir’ Pertama di Inggris

Mosaic Tekhnologi

Sensor LIDAR (atau merupakan
kependekan dari Light Detection and
Ranging) adalah sebuah teknologi
pendeteksi jarak jauh optik yang
mengukur properti cahaya yang
tersebar untuk menemukan jarak dan/
atau informasi lain dari target yang
jauh. Metode untuk menentukan jarak
menuju obyek atau permukaan dari
sebuah objek dilakukan dengan
menggunakan sinar laser.

Purwarupa dari kandaraan ini
telah dipamerkan di London, namun
pengembangan kendaraan yang
didanai oleh pemerintah Inggris itu
masih terus dilakukan hingga bulan

Juni mendatang, sebelum
pengembang melakukan ujicoba pada
akhir tahun ini di Milton Keynes,
Inggris. Sambil menunggu
pengembangan mobil tanpa awak,
pemerintah Inggris juga menggodok
regulasi baru sehubungan kehadiran
mobil tanpa supir ini agar dapat
diimplementasikan pada tahun 2017
mendatang.

Penggunaan mobil tanpa awak di
area publik, sepertinya ini adalah
sebuah impian akan kota yang
menyediakan transportasi jarak dekat
bagi warga yang membutuhkan.
Sangat menarik, mari kita ikuti terus
perkembangannya. (zaky)

 Masih mengantuk saat

mengendarai mobil?

Pengembangan mobil tanpa
pengemudi (driverless car)

sepertinya memang akan menjadi

populer tahun ini, tidak hanya
Google yang merilis kendaraan

tersebut namun juga pihak lain.

Salah satunya adalah pemerintah
Inggris dengan manghadirkan

Lutz Pathfiner.

Penulis: Andika N.D.
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Norway is a country located at
North Europe, a litte bit
close to North Pole so

Norwey has long , freeze winter and
short, windy summer. The Capital
City of Norwey is Oslo. Norway’s
biggest commodities are  atlanctic
salmones, potatoes, and crude oil, so
it makes Norway listed is one of the
richest country.

On December 13th, 2014, my
mother and I went to Oslo by plane
to visit my sister and her family
there. But Soekarno Hatta
International Airport does not
support any flight straight to my
destination, so I had to fly to
Bangkok first then I flew to Oslo for
12 hours.

After long flight and went to
Imigration at Oslo Gardenmoen
Airport, I officially entered  Europe
State for the first time ever. On that
early winter day, the temperatures
was 3-degrees celcius, the sun rises
on  9 am and sets on 3 pm. It’s totally
h from summer days  when we still

this place called Frognerseteren, this
place has a really nice restaurant that
serves Scandinavian culinary. On my
way back to Fredensborg, the snow
fell again, i love that moment so
much.

On december 25th, Norwegians
celebrated their christmas day on
their hometown on north norway, so
Oslo is so empty at that time, all
shops were closed, so i just went ice
skating on a freezed water fountain at
Spikker Suppa Park. After christmas
day, i went to Charlottenberg in
Sweden by bus for 3 hours.
Charlottenberg is a town on the edge
of Sweden that has so many
supermarkets with low price (since we
know that Oslo is one of the most
expensive country). There my mom
and my sister bought halal meat,
food, and etc. for total weight about
15kgs because of its low price. Oh, i
forgot something, the temperature
was -17 degrees celcius :) The next
day i went to Copenhagen, Denmark
by cruise. I spent 16 hours at the
cruise and only 7 hours at
Copenhagen. But that’s pretty
satisfying, and the cruise has so
many exciting facilities.

On the new year eve, Norwegians
usually celebrates the change of the
year on a pier called Akker Brygge
or at Oslo Opera House. I didn’t go
there because i was too sleepy at that
time :(

As the time goes, it’s january 5th
already, and that was the first day of
school started after holiday. But i
hadn’t reach Asia yet, even i went to
Amsterdam by plane on that day.
There, i stayed at a hotel near
Vondelpark, have you ever watched
or read The Fault in Our Stars yet?
Hazel and Augustus stayed at a hotel
near Vondelpark as well :)

On the first day in Netherlands, i
went to Zaanse Schans, i took some
picture in windmill village and i went
to Volendam, there i took photo in

My Splendid Time at Europe
can see the sun shinning on 12 am.
The Timezone in Oslo is GMT  +1 so
it means Oslo 6 hours later than
Jakarta.

I stayed at my sister’s apartment
for a month on a street called
Fredensborveien. What I did on my
first day in Oslo was send my niece
names Audrey to her kindergarten
called Grunerhagen Barnehage, there
I met a bunch of European and Asian
cute kids, and one of the teacher is a
Moslem and she wore veil. My sister
said that there are many moslems
live in Norway because Norwegians
have high tolerance on religion and
culture.

Afte I left Audrey at Kindergarten,
I went shopping for my mom to cook.
There are many Asian markets in
Oslo.

Because having a  car in Norway
is not as easy in indonesia,  and
going out with public transportation
is more offiicient.

It’ s has been the third day at Oslo
and finally snow falllin n the night, It

was so beautiful. The
next day i went out to
took picture on the
snow day with my
mom, i was the
happiest girl ever when
i stepped on snow for
the first time :’D

On saturday i went
to Oslo Royal Palace
and took some picture
with the royal police.
Sunday, i went to
Holmenkollen by train,
it is a place where
winter sports are held,
especially ski jump.

There, i made an
angel wing like other
people do on winter
days and i played snow
glider with Audrey. I
was hungry so i went to
the last stop of the train,

Salju yang membungkus sebuah sungai saat musim
dingin. (Dok : Pribadi)
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holland costume, and ate raw herring
fish like everybody do when they’re
in Volendam.

The next day i went to Madame
Tussauds wax museum, and i went to
Koninklijk Paleis Amsterdam (royal
palace) by myself, because i aged
under 18 years old so i didn’t have to
pay the •10 ticket. After that i went to
asian market called Oriental, my sister
bought a box of Indomie since
Indomie is so expensive in Oslo :D

On the last day, my mom bought
so many souvenirs for our
neighborhood, and one of the seller
spoke Indonesian a little, my mom
was so happy and the seller gave us
discount. There was a thing that
made me freaked out, it’s when i saw
so many stores that sell cannabis,
then my sister said that consuming
weed in Amsterdam had been
legalized by law.

I went to Schiphol Airport on the
afternoon and went duty free
shopping at Schiphol Plaza while i
waited for my plane to Oslo.

On January 10th my mom and i
flew back to Jakarta. I felt really sad
because i really want to stay in Oslo

Putih telur berguna untuk
menghilangkan bekas jerawat
sekaligus berguna untuk

mencegah timbulnya jerawat
Berikut cara membuat masker

dengan putih telur :
Pecahkan telur ayam kampung

dan pisahkan putih telur dari
kuning telurnya dan masukkan
putih telur tadi kedalam mangkuk

WHITE  EGG  MASK
kecil yang bersih agar dapat
mengembang

Kocok putih telur menggunakan
garpu hingga mengembang dan
mengental seperti krim

Setelah mengental, masker putih
telur siap digunakan

Oleskan masker ke wajah seperti
memakai masker pada biasanya

Tunggu
hingga
mengering,
sekitar 10-
15 menit

Setelah mengering basuh wajah
dengan air. Sebaiknya dengan air
dingin. (Okposberita.biz)

Tahap 1

Tahap 2
Tahap 3

Ghina di pinggir sungai (Dok : Pribadi)

for the rest of my life for sure. On my
way to the airport, the snow fell so
hard that made my plane delayed
because they had to wait for the
snow stops falling and wash the
plane first. After 15 hours of flight,
finally i stepped my foot in Jakarta
after a year i hadn’t been there. It was

so hard for me to adapt again, from
the temperature to the sleep time. I
couldn’t sleep at night for 3 days
after i came back from Europe. On
January 12th i went back to my
school and doing things as usual.

                        (by Ghina XI IPA 2)
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     Mosaic Ceritera Bergambar

Created by : Hanifah Marwah T.
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Mosaic Ceritera Bergambar

Created by : Hanifah Marwah T.
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Berikut adalah  5 Film Sekuel Terbaik 2015 :

1. Fantastic Four

Reboot The Fantastic Four yang siap menyisihkan cerita versi lamanya, akan
bersinggungan dengan kisah dalam film-film X-Men dan dikabarkan mengambil
konsep yang lebih dekat dengan dunia anak muda. Dilansir dari NME, Matthew
Vaughn belakangan ini mengaku bahwa reboot Fantastic Four tersebut akan
sangat jauh berbeda dan dibuat melenceng dari cerita asli di dalam versi komiknya.
Film reboot Fantastic Four ini akan memiliki warna baru yang lebih realistis
namun tidak meninggalkan kesan fantastisnya.

Sehingga jika dianalogikan, Kinberg menggambarkan bahwa film ini sebagai
campuran antara film Spider-Man dan Chronicle. Bintang-bintang muda yang
sudah terpilih untuk bermain antara lain adalah Miles Teller (Divergent) sebagai Mr. Fantastic, Kate Mara (House of Cards)
sebagai Invisible Woman, dan Michael B. Jordan (Chronicle) sebagai Human Torch. Selain itu, aktor Jamie Bell yang
terlibat dalam Tintin dan Nymphomaniac akan tampil dalam balutan make-up serta efek khusus sebagai manusia batu The
Thing. Film ini direncanakan untuk rilis pada 19 Juni 2015 yang akan datang.

2. The Avengers: Age Of Ultron

Marvel Studios menyajikan Avengers : Age of Ultron, Film Super Hero terbesar sepanjang masa. The Avengers muncul
untuk menghentikan aksi jahat Ultron dari rencana yang mengerikan dan aliansi tak terduga dan membuka jalan untuk
sebuah petualangan epik global dan unik. Marvel (Avengers: Age of Ultron) dibintangi ‘Robert Downey Jr.’ yang kembali
sebagai Iron Man, bersama dengan ‘Chris Evans’ sebagai Captain America, ‘Chris Hemsworth’ sebagai Thor dan ‘Mark
Ruffalo’ sebagai Hulk. Bersama dengan Scarlett Johansson sebagai Black Widow dan Jeremy Renner sebagai Hawkeye. 

Dengan dukungan tambahan dari Samuel L. Jackson sebagai Nick
Fury dan Cobie Smulders sebagai Agen Maria Hill, tim harus
berkumpul kembali untuk mengalahkan James Spader sebagai Ultron,
yang menakutkan teknologi penjahat menuju pada kepunahan
manusia. Sepanjang jalan, mereka menghadapi dua pendatang baru
yang misterius dan kuat, Wanda Maximoff yang diperankan oleh
Elizabeth Olsen, dan Pietro Maximoff diperankan oleh Aaron Taylor -
Johnson, dan bertemu seorang teman lama dalam bentuk baru ketika
Paul Bettany menjadi Vision

3. Terminator 5 

Film Terminator yang pernah dibintangi oleh aktor terkenal Arnold Schwarzenegger siap hadir dengan sekuel ke-5 nya.
Kabar ini diungkap langsung oleh sang sutradara Alan Taylor. Seperti yang dilansir Ace Showbiz, Alan mengungkapkan
bahwa film yang rencananya rilis tanggal 1 Juli 2015 ini akan tayang dengan judul ‘Terminator: Genesis’. Walaupun jalan
cerita dari proyek ini masih belum bisa dipastikan, namun rumor yang beredar menduga
bahwa sekuel ini akan menjadi sebuah trilogy baru. Laeta Kalogridis yang pernah
menulis naskah ‘Shutter Island’ dan ‘Avatar’ rencananya akan berkolaborasi bersama
penulis dan sutradara ‘Dracula 2000’, Patrick Lussier untuk bertindak sebagai penulis
naskahnya.

Aktor yang pernah membintangi tiga film terdahulunya pun yaitu Arnold
Schwarzenegger diharapkan bisa kembali bergabung dalam proyek besar ini. Emilia
Clarke ‘Game of Thrones’ dan Brie Larson ‘21 Jump Street’ pun diberitakan akan
terlibat dalam film klasik yang pernah diarahkan James Cameron. Film Terminator sendiri adalah film yang bercerita mengenai

     Mosaic Movie

 Penulis : Puti Nadia F.

Di tahun 2015 tampaknya akan menjadi tahun yang paling ditunggu-tunggu para penggemar film, setelah berbagai
rumah produksi mengumumkan jadwal rilis film terbaru mereka. Sekuel sekuel film superhero, film animasi, drama
romantis bahkan horror dipastikan akan rilis tahun ini, dibawah ini saya akan membahas beberapa film yang akan dirilis
tahun ini yang sudah menjadi perbincangan saat ini.

5 Film Sekuel Terbaik 2015
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kehancuran bumi oleh teknologi. Sampai saat ini, film Terminator sukses dibuat 4 sekuel dan 2 serial televisi yang mencapai
2 musim.

4. Batman And Superman ( Man Of Steel 2 )

Baru saja diumumkan kelanjutannya oleh sutradara Zack Snyder di festifal komik
di San Diego, perkembangan produksi film ini terus berlanjut. Ben Affleck terpilih
memerankan sebagai Batman, dan rumornya aktor Bryan Cranston dikasting untuk
peran Lex Luthor. Henry Cavill melanjutkan peran sebagai Superman, dengan Amy
Adams sebagai Lois Lane, Diane Lane sebagai Martha Kent dan Laurence Fishburne
sebagai Perry White. Keberadaan film ini berpotensi untuk kelanjutan hadirnya
kumpulan para jagoan komik DC yakni Justice League untuk 2017.

5. James Bond Ke 24

Tahun 2015 akan menjadi tahun yang penuh dengan kejutan. Tahun 2015 akan dipenuhi
dengan film-film keren yang paling ditunggu-tunggu. Ada kabar gembira bagi Anda para
penggemar seri film terbaru James Bond. Pada 4 Desember 2014 kemarin, judul film James
Bond ke-24 ini resmi diumumkan dan akan tayang di bioskop-bioskop di seluruh dunia
pada November 2015. Setelah film 007 sebelumnya, Skyfall meraih kesuksesan yang luar
biasa di seluruh dunia, Sam Mendes akan kembali akan menyutradarai Spectre bersama-
sama dengan pemeran utama yang kembali diperani oleh Craig Daniel sebagai James Bond.

Selain itu, Sam Mendes juga telah mengumumkan aktor dan aktris yang akan terlibat dalam film baru Bond ini,
Christoph Waltz, Dave Bautista, Ben Whishaw, Naomi Harris dan Monica Belluci. Layaknya film Bond lainnya, Spectre
akan hadir dengan adegan-adegan penuh aksi dari agen MI6 yang gagah, James Bond, dan tentunya dibekali dengan
mobil-mobil super cepat, smartphone dan gadget yang canggih, senjata-senjata canggih, dan tentunya dengan kisah
romantis antara James Bond dengan para gadis Bond. Sinopsis resminya yaitu bahwa Bond menerima sebuah pesan
samar dari masa lalu Bond yang memberikannya jejak untuk mengungkapkan sebuah organisasi jahat. Sementara M
berjuang untuk terus bertahan melawan kekuatan politik untuk mempertahankan dinas rahasianya.(N)
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1. Lucas Moura
Pemain dengan nama lengkap Lucas Rodrigues Moura da Silva ini adalah pemain muda dengan penghasilan
selangit dibandingkan dengan pemain muda yang lainnya.  Pemain berkebangsaan brazil yang membela
klub kaya raya asal Perancis Paris Saint Germain setelah dibeli dari sao paolo dengan harga fantastis  yaitu
sebesar  •45 juta ini memiliki gaji •206ribu atau senilai dengan 3,9 miliar rupiah setiap pekannya. PSG
pun tak percuma memberikan upah mahal kepadanya. Sebab, Moura sudah menjadi pemain inti PSG.

2. Martin Odegaard
Real Madrid akhirnya merampungkan transfer salah satu pemain belia yang digadang-gadang akan
jadi bintang besar, Martin Odegaard. gelandang serang berusia 16 tahun yang dibeli dari klub
Norwegia, Stromsgodset ini dibayar hingga Rp14 miliar dan memberikan gaji Rp1,4 miliar per
pekannya.Namun sangat disayangkan, karena pemain muda Norwegia ini harus bermain di skuad Real

Madrid Castilla untuk sementara waktu.

3. Marquinhos
Rupanya PSG memang tidak segan memberikan gaji yang mahal kepada para pemainnya. Pemain
dengan nama lengkap Marcos Aoás Corrêa atau yang sering disapa Marquinhos ini adalah pemain
muda kedua PSG dengan penghasilan yang besar. Bek muda berbakat yang didatangkan dari AS
Roma ini mendapat bayaran sebesar 78 ribu Poundsterling (1,4 miliar Rupiah) perpekannya.
Tidakhanya itu saja, Marquinhos yang diproyeksikan akan menyaingi Alex dan Thiago Silva di posisi

bek.

4. Adnan Januzaj
Adnan Januzaj yangberumur 20 tahun adalah seorang pemain sepak bola profesional Belgia yang
bermain sebagai pemain sayap untuk klub Inggris Manchester United. ia memulai kariernya dengan
Anderlecht sebelum bergabung dengan Manchester United pada tahun 2011 pada usia 16 tahun.
Manchester United kembali menemukan pemain muda berbakat. Setan Merah melihat pemuda yang
diproyeksikan bisa seperti Cristiano Ronaldo ataupun Ryan Giggs yang memutus kan menjadi assisten
manager Louis Van Gaal di Manchester United. Untuk menjaga pemain berusia 19 tahun tersebut,
manajemen United berani menggajinya hingga 60 ribu Poundsterling atau senilai dengan 1,1 miliar

Rupiah setiap minggunya. Namun semenjak diasuh oleh Louis Van Gaal pemain Belgia ini jadi jarang dimainkan
karena dia harus bersaing dengan Angel Di Maria.

5. Raheem Sterling
Pemain yang mempunyai nama lengkap Raheem Shaquille Sterling yang merupakan pemain
timnas Inggris. Posisinya sebagai pesepakbola adalah gelandang sayap. Saat ini Sterling membela
klub Liga Inggris Liverpool.Pemain yang memulai karir juniornya di Jamaica bersama klub A.O.Y
FC ini mendapat bayaran sebesar 30 ribu Poundsterling (575 juta Rupiah) per- pekannya. Sterling
diperkirakan akan menjadi pemain senior yang bersinar seperti Cristiano Ronaldo maupun Lionel
messi.

6. Serge Gnabry
Tak mau kalah dengan Liverpool, Arsenal juga senang mengumpulkan talenta-talenta muda berbakat yang
nantinya akan dicetak oleh Arsene Wenger menjadi seorang bintang ujaan.Salah satu pemain muda Meriam
London (julukan Arsenal), Serge Gnabry mendapat gaji tinggi. Pria berusia 18 tahun itu mendapat bayaran
dari manajemen Arsenal sebesar 20 ribu Poundsterling atau setara dengan 383 juta Rupiah setiap

pekannya.

7. Lucas Piazon
Chelsea rupanya tidak hanya gemar mengoleksi pemain bintang saja. Tim besutan Jose Mourinho itu
juga mengoleksi beberapa pemain muda berbakat, salah satunya, Piazon.Tak tanggung-tanggung, The
Blues tidak takut untuk berinvestasi dengan pemuda Brasil yang baru berusia 20 tahun tersebut.
Chelsea memberi gaji Piazon sebesar 17 ribu Poundsterling atau senilai dengan 325 juta Rupiah.

Penulis: Andika Nur Dzaky
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7 Pemain Muda dengan Penghasilan Terbesar
Industri sepakbola  memang sudah memasuki masa-masa mengumbar kekayaannya. Ya, saham klub yang

bernilai triliun-an rupiah termasuk sebuah kesuksesan tersendiri bagi pemilik klubnya, tidak hanya saham klub
yang bernilai tinggi, tetapi pemainnya pun mendapat gaji yang fantastis. Berikut adalah pemain muda yang

mendapatkan gaji diatas rata-rata
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Mosaic Seni dan Musik

This Week

1. Uptown Funk!, Mark Ronson Featuring Bruno Mars

2 18 ,DG Thinking Out Loud, Ed Sheeran 2

3  ,26 Take Me To Church, Hozier 2

4 , 4 Sugar, Maroon 5 4

5 , 15 Blank Space, Taylor Swift 1

6  ,3 SG FourFiveSeconds, Rihanna & Kanye West & Paul McCartney 6

7  ,16 Lips Are Movin, Meghan Trainor 4

8 , 23 I’m Not The Only One, Sam Smith 5

9,5 Love Me Like You Do, Ellie Goulding 9

10 ,25 Shake It Off, Taylor Swift 1

Satu Hati

Amelia Rahmayanti, X IPA 1

Sungguh indah persahabatan ini

Seperti jalinan warna dalam indahnya pelangi

Bunga-bunga pun menyanyikan melodi

Menyemarakkan suasana ini

Canda dan tawa menyemarakkan kasih kita

Badai topan kita terjang bersama,

Bersatu hati melangkah bergandengan tangan

Berjalan bersama satu visi

Mari sobat,

Melangkahlah  bersama-sama

Satukan hati dan pikiran menjalankan misi kita

Membangun dunia baru penuh cinta dan kasih

Oh sahabat,

Kehadiranmu sungguh berarti

Menerangi hati yang Gelap Gulita

Tenggelam oleh arus zaman

Teruslah menyala

Hangatkan dunia

Dengan terangmu oh sobatku...

Sedu

Nawa, X IPA 1

Aku mau damai dengan perasaan ini

Semua terlalu menyayat terjadwal

Oh aku bukan produsen genangan pembingkai

mata

Tapi sang hati tak terima

Ia tak terima terkoyak tak henti

Lembayung pun tak sanggup menggulung air

mata

Apakah aku?

Mahluk astral tak terlihat

Ditempa hujan badai hanya tegak?

Kilatan di hamparan senja membuatku mengurut

kaki

Kaki bertulang pun terancam

Bagaimana denganmu wahai sang pengemudi

perasaan?

Tak bertulang, terlalu rapuh

Telinga mendengar, hati yang merasa, Mata yang

Berlinang

Mengapa luka selalu Menjadi  Topik?

Penulis: M. Imaduddin
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     Mosaic Aktifitas

Kar ya dan Aktifitas

Workshop Photography di Nikon Building - WTC Mangga Dua Jakarta (Foto n montage by Nanda)

Kunjungan Dewan Guru / Studi Banding MAN 1 Serpong ke SMA Al Muslim - Tambun   (Dok.SMA)
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Makanan khas Jepang satu ini lagi populer banget di kalangan remaja Indonesia. Saat ini gak perlu jauh jauh kalo mau
makan ramen dengan harga yang sesuai dengan kantong kita dan rasa yang mantap!!

Sekarang kamu bisa nikmatin makanan ini di Soko Ni Ramen
beralamat di Jln. Maluku Raya , Perumnas 3 , Bekasi Timur.

Ada 3 makanan favorit nih di sini
yaitu, Miso ramen , spicy ramen , dan curry

ramen. Selain makanannya yang enak
tempatnya juga pas banget buat hang out
sama teman teman. Oh ya harganya juga

terjangkau loh sekitar 15-20 rb pas banget kan sama uang saku kita.
Buat yang suka pedas pas banget nih kalo makan ramen disini,

ada level pedasnya bikin lidah kita bergoyang deh. Selain ramen disini
juga nyediain makanan khas jepang lainnya, minumannya juga gak

kalah deh sama makanannya. Kamu penasaran?? Ayo buruan kesini,
recommend banget deh.

By:

Fauzia Miftahul J

Mosaic Advetorial

    SoKo Ni Ramen

41



Mosaic
Majalah SMA Al Muslim

Santunan Dhuafa menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Pembelajaran Interaktif di
kelas (Dok. SMA)
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