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Belum lama ini siswa SMPN 1 bantul mempersembahkan banyak prestasi yang mem-
banggakan. Diantaranya prestasi dari bidang pidato keagamaan yaitu dari siswa HC, 
Rachda. Rachda baru saja menjuarai lomba tingkat kabupaten dan berhasil menjadi 

juara 1 dalam perlombaan tersebut. Awalnya Rachda tidak percaya diri. Ia mengatakan 
bahwa lawan yang dihadapi berjumlah 16 orang dan semuanya bagus. Mas Rachdapun 
hanya pasrah. Tapi dengan usaha dan doa mas Rachda harapan mas Rachda berhasil 
tercapai. Ia berhasil menjadi juara satu, dan menjadi wakil dari kabupaten Bantul untuk 

maju di tingkat provinsi. Beberapa hari ke depan mas Rachda akan maju ke tingkat 
provinsi DIY. Mohon doa restu dari seluruh warga sekolah agar mas Rachda dapat 

juara lagi di tingkat provinsi yaaaa. Pesan dari mas Rachda kepada para siswa SMPN 
1 Bantul agar bisa berprestasi bagi HC, "Pokoknya, yang punya bakat itu jangan di 
pendam kalau ada event di sekolah itu tunjukan bakatnya bisa jadi itu adalah awal 

dari prestasi !" Tutur mas Rachda. Semoga HC terus dibanggakan oleh 
prestasi di hari esok, karena semboyan SMPN 1 bantul adalah  

"TIADA HARI TANPA PRESTASI". 
Terimakasih mas Rachda karena telah membuat HC bangga.

(Rangga Diaz Oktavia & Rafael Videntio)

Assalamualaikum 
wr wb 

 Marilah kita 
selalu bersyu-
kur kepada Allah 
Swt, dan senan-
tiasa memohon 
agar kita selalu 
m e n d a p a t k a n 
p e r l i n d u n g a n 
dan keridhoan-
Nya. Untuk anak 
anakku One-BL 
pak Tohir men-
gucapkan sela-
mat berkarya dan 
terus berkarya, 
apabila kita se-
lalu berkarya 
otomatis piki-
ran kita jalan 

sehingga akan selalu berinovasi dan kreatif.
Manusia hidup pasti akan menemukan banyak sekali 
masalah, makin bertambah umur makin bertambah ma-
salah. Untuk itu kita tidak boleh berdiam diri apalagi lari 
dari masalah .kita harus berani menghadapi masalah 
dan dapat mengatasi masalah tanpa masalah ,  itulah 
yang pak Tohir harapkan. Sehingga kalian akan men-
jadi generasi-generasi penerus  yang handal, yang 
kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini!  
Yang tidak kalah penting dalam kehidupan adalah perilaku 
sopan dalam pergaulan. Apabila generasi muda tidak pu-
nya nilai-nilai kesopanan, maka hilanglah karakter bang-
sa ini. Karena sooan akan menghantarkan kita ke ke-
disiplinan, disiplin perwujudan dari rasa tanggungjawab 
yang menuju generasi bermartabat dan punya harga diri
Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Tohir Rachmanto, SS.

(Rangga Diaz Oktavia & Rafael Videntio)

 Holla kawan-kawan One BL! Apa kabar,baik dan se-
hat selalu kan? Puji Tuhan jika selalu sehat dan baik. Perta-
ma-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan Allah SWT karena selalu diberi kesehatan. Oh 
ya guys, ini adalah majalah dinding edisi ke-4 yang ditelurkan 
oleh redaksi One BL Team B lho! Simak dan nikmatilah hasil 
karya kami ! Thank you friend’s!
Oleh:Chatherine Angelita K.

SYAHDUNYA PELANTIKAN 
PRAMUKA HC

Salam Pramuka! teman-teman Herucakra. 
Beberapa minggu yang lalu SMP N 1 BAN-
TUL mengadakan pelantikan Dewan Peng-
galang Pramuka, lebih tepatnya pada 28-29 
September 2018 di Alas Literasi, Banjar 
harjo, Dlingo, atau yang lebih dikenal seb-
agai objek wisata alam Becici. Para dewan 
penggalang pramuka yang beranggotakan 
41 siswa ini berangkat  setelah kegiatan 
pramuka di sekolah. Untuk menuju ke tem-
pat pelantikan, mereka membutuhkan waktu  ± 30 
menit dengan kendaraan truck Satpolpp. Agenda 
pelantikan dengan beberapa kegiatan antara lain 
mendirikan tenda, sholat magrib, sholat isya, 
makan malam, api unggun, pelantikan dan dilan-
jutkan dengan jurit malam. 
Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi teman-
teman Herucakra.

[ Nina Nurlatifah , Armandyta Bunga Nacita ]

SAPAAN MAUT

PRAKATA REDAKSI

BERITA UTAMA

PREST
ASI HERU-CAKRA

Tohir Rahmanto, S. S.
Guru Bahasa Jawa SMPN 1 Bantul

Rachda Armeista Naufal, siswa HC berprestasi

Peserta pelantikan foto bersama para pembina pramuka HC di kawasan hutan 
Pinus, Dlingo

Pelantikan dan Api unggun berlangsung hikmat dan syahdu

Edisi 4, Bulan Oktober 2018



PERSAINGAN 

Satu kelas aku di sekolah 
Satu bangku aku di kelas

Dan bahkan.....
Satu rumpun aku bermain

Namun....ternyata
Bagaikan musuh dalam selimut
Aku dan dia mengejar prestasi

Untuk sebuah medali yang sama

Karya: Nina Nurlatifah 
VII F

Mengambil Hikmah dari Musibah
Oleh : Hj. Syamsiyah, S. Ag.

 ُمَالَّسلَا ْمُكْيَلَع ُةَمْحَر ِهللا ُهُتاَكَرَبَو
 
Saudara – saudaraku semua yang selalu dirahmati Allah SWT. Ter-

lebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 
SWT yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita se-
hingga Sampai detik ini kita masih dikaruniai kesempatan berupa 
umur dilengkapi dengan sehat jasmani dan rokhani sehingga kita 
dapat melanjutkan aktifitas masing –masing yang dilandasi iman dis-
ertai ikhas semoga dicatat sebagai ibadah disisi Allah SWT Aamiin.
  Selanjutnya kita ikut bela sungkawa atas musibah 

gempa bumi jugaengah dan sunami di Sulawesi tengah dan 
Donggala semoga Allah SWT member kekuatan dan ketaba-
han bagi seluruh warga di Donggala Aamiin. Allah SWT telah 
berfirman didalam Al-Qur’an surat Al-Haddid ayat 22-23.

 نَأ ِلْبَق نِّم ٍباَتِك يِف َّالِإ ْمُكِسُفنَأ يِفَالَو ِضْرَألْا يِف ٍةَبيِصُّم نِم َباَصَأآَم
 ٌريِسَي ِهللا ىَلَع َكِلَذ َّنِإ آَهَأَرْبَّن

Arti ayat ini : 
Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang me-

nimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab 
(lauh mahfuz)  sebelum kami mewujudkannya, sungguh 
yang demikian itu mudah bagi Allah. (QS Al-Haddid 22)

 ٍلاَتْخُم َّلُك ُّبِحُيَال ُهللاَو ْمُكاَتاَء آَمِب اوُحَرْفَتَالَو ْمُكَتاَفاَم ىَلَع اْوَسْأَت َالْيَكِل
ٍروُخَف

Arti ayat ini :
Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, 

dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang di berikan Nya 
kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong 
dan mem- b a g g a k a n 
diri (QS Al- Haddid 23)
Dari ayat diatas dapat-

kita ambil kes impu lan 
b a h w a m u s i b a h 
yang terjadi sudah ditulis 
s e b e l u m - nya oleh Allah 
SWT. Ke- pada hamba 
yang se- dang terkena 
m u s i b a h yang sabar 
dan tabah jangan ber-
sedih hati  karena itu 
ujian dari Allah SWT. 
Dan hamba yang dijaga 
atau disela- matkan dari 
m u s i b a h itu agar tidak 
sombong.
 Bagi orang beri-

m a n m u s i b a h 
merupakan ujian, hamba 
yang se- dang diuji 
bila menerima ujian dengan ikhlas, tabah dan sabar Allah akan me-
ningkatkan derajat keimanannya, sedang bagi orang – orang kafir, 
musibah sebagai peringatan agar mereka ingat kepada Allah SWT.
   Kita semua yang diberi keselamatan terhindar dari berbagai ma-

cam bencana atas lindungan dari Allah SWT marilah kita semakin 
mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ( Shalat) yang se-
baik – baiknya dan juga memperbanyak istiqhfar baik diwaktu siang 
maupun malam hari, muhasabah / instropeksi diri sebagai ham-
baNya.Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan keba-
hagiaan keberuntungan fiddiini waddun ya wal aakhirah, Aamiin.
 Demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan semoga ber-

manfaat bagi kita semua. Aamiin. Banyak salah mohon dimaafkan.      
 َو ُمَالَّسلا ْمُكْيَلَع ُةَمْحَرَو ِهللا ُهُتاَكَرَبَو        

(Azizah Sholawah Fatah)

 BANGGALAH 
PADA 

DIRI SENDIRI, 
MESKI 

ADA YANG 
TAK MENYUKAI.

KADANG MEREKA MEM-
BENCI KARENA 

MEREKA TAK MAMPU 
MENJADI SEPERTI 

DIRIMU

Friends

Marshmello-Anne Marie

[Intro]
Am   C   F    F E
Oooh-oh, Oooh-woh
Am   C   F    F E
Oooh-oh, Oooh-woh
[Verse 1]
Am                   C
You say you love me, I say you 
crazy
F                    F  E
We're nothing more than 
friends
Am                   C
You're not my lover, more like 
a brother
F                     F  E
I known you since we were 
like ten, yeah
[Refrain]
Am                C
Don't mess it up, talking that 
shit
F                     F  E
Only gonna push me away, 
that's it!
Am                        C
When you say you love me, 
that make me crazy
F
Here we go again
[Pre-Chorus]
         Am                   C            F         
F   E
Don't go look at me with that 
look in your eye
    Am                   C            F         
F   E
You really ain't going away 
without a fight
             Am                   C          F         
F   E
You can't be reasoned with, 
I'm done being polite
              Am                   C            
F         F
I've told you one, two, three, 
four, five, six thousand times
[Chorus]
                  Am          C
Haven't I made it obvious?
                  F
Haven't I made it clear?
                    Am
Want me to spell it out for 
you?
C          F
F-R-I-EN-D-S

Oleh;Chatherine Angelita K.

 PERAYAAN HARI BATIK HC 
 Di hari batik yang jatuh pada hari selasa, 2 Oktober 
2018,  siswa SMP Negeri 1 Bantul merayakan hari batik  de
ngan cara mengenakan pakaian batik bebas. Bukan hanya para 
siswa saja, tetapi gurupun ikut memakai pakaian batik.  Ber
b a g a i motif pun dikenakan 
o l e h para siswa dan guru. 
B e - berapa siswa ditunjuk 
u n - tuk menampilkan batik 
karya siswa SMP  negeri 1 
B a n - tul di jalan raya sebagai 
wujud melestarikan budaya 
Indo- nesia. Para siswa me-

mamerkan baju ba-
t i k yang mereka kenakan 
k e - pada pengendara. Para 
peng- endara memberikan se-
n y u - man kepada para siswa. 

Penampilan tersebut di-
i r ing i gamelan serta musik. 
Sam- pai dengan hari Rabu 
siswa masuk masih menggu-
nakan baju batik bebas, dan 
dilanjutkan hari Kamis menggunakan pakaian batik sekolah. 
Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung seperti biasa.
(Armandyta Bunga Nacita & Karina Pramudika D. H. )

TEACHER OF THE MONTH
NADA BL

PUISI BL

  KOMIK BL       W Karya Hero Adika Yudha (VIII. G)

ONE-BL HOT NEWS

RENUNGAN BL

 Sihono Widodo, S. Pd, guru Seni Budaya, SMPN 1 Bantul

SIHONO WIDODO : 
BERKARYA 

DENGAN HATI

 Di suatu siang, kami 
berkesempatan bertemu 
dan mewawancarai guru 
Seni Budaya HC, Bapak Si-
hono Widodo, S. Pd, atau 
yang biasa disapa dengan 
panggilan akrab Pak Wid. 
Beliau berbagi pengalaman 
beliau yang notabene san-
gat dekat dengan dunia lu-
kis. “Ketika melukis, saya 
terinspirasi dari hati saya 
sendiri. (Cieeee, puitis ya so-
bat). Saya membuat lukisan, 
lamanya sesuai dengan 
apa yang saya harapkan. 

Dalam mengajar saya juga 
senang pada murid yang 
memperhatikan, dan saya 
juga senang dalam mengajar 
anak-anak yang sulit diajar, 
karena saya saya ingin men-
gajarkan kepada anak-anak” 
Tutur Pak Wid syahdu. (Sya-
bana Dwi Nurizaqi & Janurhadi 
Tirtakusumo).

Salah satu lukisan karya 
Pak Wid


