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Daftar isi 

Pojok Inspirasi 

K 
elas 3 SMA... Kalo orang banyak 

bilang, ini adalah saat-saat penentuan 

hidup kita (anggapan berlebihan...). 

Saat kelas 3, kita harus memilih kita 

akan menjadi apa nantinya (baiknya sih dari 

kecil..). Saat kelas 3, kita 

menghadapi tantangan besar, 

apakah kita jadi pemenang atau 

pecundang. 

Atas fakta di atas, banyak 

teman2 kelas 3 SMA tiba2 

berubah. Yang dulunya mabal jadi 

rajin belajar. Yang dulunya selalu 

tidur kini rajin begadang. Sering 

tilawah dan shalat duha. Niatnya 

tak lain adalah untuk menjadi lebih baik, 

mempersiapkan diri mengahadapi ujian2 (UAN 

dan test PTN), dan mendekatkan diri pada 

ALLAH SWT dengan harapan agar Sang Khalik 

dapat memberikan mukjizatnya dan 

mempercayakan pada kita. (Amin... Ya ALLAH). 

Namun, ada satu masalah yang sering 

muncul. Seringkali segala ikhtiar di atas 

dilakukan tanpa arah yang jelas sehingga tidak 

maksimal. Nah.... buat teman2 SMAN3 

Bandung, beruntung karena memiliki alumni 

yang baik hati (alah..) yang memfasilitasi siswa 

menghadapi masalah tersebut, namanya SPIRIT 

2011. 

Apa itu SPIRIT 2011? SPIRIT adalah suatu 

kegiatan yang dibuat spesial oleh alumni 

SMAN3 Bandung. Selama mengikuti kegiatan 

SPIRIT ini, teman2 bakal didampingi oleh coach 

terpilih. Coaching ini khusus dibuat untuk mem-

persiapkan teman 2011 menghadapi tantangan 

besar tadi. Kita bakal ngebicarain tentang islam, 

tentang UAN, test masuk PTN, pemilihan jurusan, 

perbaikan diri, peningkatan ibadah, dan 

pendekatan diri kepada Sang Pencipta, ALLAH 

SWT. Ga hanya itu, teman2 juga nambah ke-

nalan baru, dapat tips2 dan pengalaman dari 

coach, bisa juga jalan ke kampus, outbond, 

belajar bareng, futsal, dll. 

Pada kegiatan SPIRIT ini, temen2 bebas milih 

sendiri akang atau teteh coaching. Misalnya 

temen2 pengen kuliah ke FK, ntar teman2 dapat 

milih akang atau teteh yang kuliah di FK. Selain 

kegiatan di atas, teman2 juga busa nentuin 

sendiri mau ngapain aja dalam rangkaian 

kegiatan SPIRIT. 

Teman2 bisa dapet banyak man-

faat dari acara ini. Materi2 selama 

coaching akan membuat teman2 

terus terjaga semangatnya untuk 

terus berjuang, tetap semangat dan 

istiqamah dalam berikhtiar mewu-

judkan cita2, dan menyadarkan 

temen2 untuk terus mendekatkan 

diri kepada ALLAH SWT.  

Teman2, seringkali ketika seseorang gagal, 

ia selalu menyalahkan takdir, “saya udah 

ditakdirkan ga lulus, bla bla...” Padahal, sukses 

itu adalah sebuah pilihan, sebuah pilihan yang 

harus kita usahakan dengan ikhtiar dan izin 

ALLAH SWT. Itulah takdir yang sebenarnya.  

SPIRIT 2011 akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk memfasilitasi teman2, agar 

teman2 semua dapat mewujudkan impian 

teman2. Semua orang juga tau, jika kita ingin 

mendapatkan sesuatu, maka dekatilah. Oleh 

karena itu dekatkanlah diri teman2 dengan 

ALLAH SWT, salah satunya dengan mengikuti 

rangkain kegiatan SPIRIT. Hanya orang merugi-

lah yang tidak mengambil setiap kesempatan 

untuk kebaikan yang ada dihadapannya. 

Insya Allah temen2 ga akan pernah nyesal 

ikutan kegiatan SPIRIT 2011. Makanya ayo iku-

tan! Coming Soon…!!  

Supported by : 

Majelis Dakwah DKM AF DIFARALI SMAN3Bdg 

Belajar ketika orang lain tidur, bekerja 

ketika orang lain bermalasan, dan 

bermimpi ketika orang lain berharap. 

~ William A. Ward 

Imagination is more important than 

knowledge. 

~ Albert Einstein 

Orang yang memberi petunjuk kepada 

kebaikan sama pahalanya seperti orang 

yang melakukannya. 

~ HR. Bukhari 

Motivasi berprestasi adalah memiliki 

keinginan.  

SPIRIT 2011, berkobar dan tak pernah padam! 

SPIRIT 2011, berkobar dan tak 

pernah padam! 

KOMIK KOMIK KOMIK KOMIK! 

Testimonial dari alumni.. 

Gagaringan ringan tapi panas! 

Curahan hati seorang Siswa 

Membuat Diri Kita Pantas Mendapatkan 

Apa yang Kita Impikan 

No problem without solver! 
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“..dan sesungguhnya seseorang akan 

mendapatkan sesuai dengan apa yang ia 

usahakan. Jika yang ia lakukan baik, maka 

akan di balas baik,. Bila yang ia lakukan 

buruk, maka akan di balas buruk, walau-

pun perbuatan tersebut sebesar biji zarah..” 

spirit 2011 -  



 

KOMIK 



 

Waktu memang tak pernah terasa kalau kita 

menjalaninya dalam kesibukan.. seperti yang 

akan teman2 alami di kelas 3 ini. sibuk belajar, 

sibuk les disana sini atau mungkin masih ada 

yang aktif di organisasi. Disaats eperti itulah 

kedewasaan teman2 benar2 diuji, tidak hanya 

itu, kecerdasan, kemandirian serta keimanan juga diuji. belajar 

di sekolah udah. les di sana-sini udah. nah!! dengan ikut 

coaching spirit 2011 jadilah slama kelas 3 semakin lengkap. di 

spirit 2011 teman2 tidak hanya mendapat pencerahan seputar 

perkuliahan, tapi juga wawasan lain untuk persiapan memasuki 

kehidupan mahasiswa. temen2 juga bisa curhat dan sama2 

temukan solusinya. belajar bareng, cerita-cerita, makan-makan, 

nonton, ketawa bareng, nangis bareng. Pokoknya seru deh!! 

banyak ilmu yang pasti akn klian didapet di spirit!! jangan 

sampe ga ikutan.. Serius deh dek. berguna sekali!! Karena 

lingkungan kampus sangat berbeda dengan SMA. jadi harus 

bersungguh-sungguhdengan tujuan dan mempersiapkan 

segalanya dari sekarang. ssemangat ya temen2 2011, semoga 

masuk universitas yang terbaik. Salam spirit 2011!! Anjasari 

Evanata 3IPA7 2010 

TESTIMONI Gaga-ringan tapi panas!! 

Andi baru saja tiba di rumah pamannya, ia ingin 

jalan-jalan dan menanyakan arah. Kata 

pamannya, “Kalau kau keluar lewat pintu depan 

rumah, itu menuju utara. Kalau kau keluar lewat 

pintu belakang, itu juga menuju utara. Sedang-

kan jika keluar lewat pintu samping kiri maupun 

kanan, keduanya juga menuju utara.” 

Mengapa bisa begitu?? 

USM ITB : http://usm.itb.ac.id/ 

Simak UI : http://penerimaan.ui.ac.id/ 

SMUP Unpad : http://smup.unpad.ac.id/ 

UM UGM : http://um.ugm.ac.id/ 

UM UNDIP : http://um.undip.ac.id/ 

Spirit adalah jawaban dari pertanyaan seorang alumni 

pada saya. rangkaian acara spirit membuka wawasan 

dan hati saya tentang segala macam hal saat nanti 

berkuliah, juga menguatkan mental saya. yang 

terpenting, saya semakin sadar kalau segala hasilnya 

nantiadalah yang terbaik dari Allah SWT. kegagalan 

bukan akhir perjuangan! sekarang saatnya kalian, 2011, untuk 

menjawab pertanyaan besar itu: APA TUJUAN KALIAN 

KULIAH,KAWAN? M. Edma Khairan 3IPA4 2010 

Menurut saya, spirit itu oke lah.. Mentoringnya 

bener2 nambah spirit saya yang waktu itu ngerasa 

udah "telat" belajar. Terus juga dapat informasi 

banyak tentang PTN yang kita mau. Ali 3IPA9 

2010 

Ikut SPIRIT bener-bener ngelengkapin persiapan 

sebelum ujian ini itu segala macem. Siap 

menghadapi kendala-kendala pra ujian (males, 

jenuh, etc) pas ujian (panik, lupa, etc) dan pasca ujian 

(nunggu dan ngeliat hasilnya) yang notabene bener-

bener mempengaruhi hasil dari ujian-ujian tsb. 

Pokoknya ikut SPIRIT is a must! Nindita 3IPA9 2010 

Ringan tapi Panas!! 

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, SPIRIT 

2011 menggunakan lambang baru yang lebih 

esensial. Apa ya maknanya??? 

Api: Lambang semangat. Apa lagi kalau bukan..?? 

Bis: Sebuah alat transportasi yg bisa 

mengantarkan sejumlah banyak orang sekaligus 

menuju sebuah tujuan. 

Lambang setengah sayap SMA3: Ini berarti 2011 

seyogyanya merupakan bagian dari SMA3. 

Tulisan "Spirit 2011": Itu nama acaranya bung!!  

Kalau dihimpun, lambang ini merepresentasikan 

ide bahwa SPIRIT 2011 akan berusaha untuk 

mengantarkan seluruh adik-adik angkatan 2011 

SMA Negeri 3 Bandung menuju tujuannya di masa 

depan dengan semangat yang terus berkobar. 

Yee!! Let’s find our passions! 

Link-to-future 

Editor : Angga Kusumadinata (STEI ’10); Kontributor : 

Zikra Aditya (STEI ’09), Fauzi Ramadhan (FTMD ’10), 

Ilham Muhammad (FK); Maskot & Komik : Fadhila 

Zahra Humaira (FSRD ’10); Cerita Komik : Aulia Fajar 

Rahmani (FTSL ’10); Distributor : Duta Kelas 2011; 

Redaktur 

Curahan Hati Seorang Siswa... 

Cek jawabanmu di Blog Spirit!! XD 

S 
aya adalah seorang 

siswa SMA Negeri 3 

Bandung angkatan 

2010. Ini saya dan 

kisah hidup saya di fase regis-

trasi kehidupan kampus. 

Jauh-jauh hari saya rencanain 

tujuan akhir, pengen jadi apa 

dan sebagainya. Akhirnya saya 

tarik kesimpulan tempat kuliah 

mana yang cocok dan pilihan 

itu jatuh pada ITB, di FTMD 

tepatnya. Singkat cerita saya 

bertekad ngambil jalur USM 

Terpusat, ujian mandiri yang 

ITB gelar yang biayanya ter-

jangkau. 

Gak mau tau gimana caranya 

saya harus masuk lewat USM 2 

(selain karena yang diujinya 

Cuma 4 mata pelajaran, saya 

alergi SNMPTN karena yang 

harus dipelajari banyak). Saking 

takutnya gak lulus USM  saya 

bilang ke temen2, “Lamun ga-

gal USM, bisa paeh urang. 

SNMPTN gak ada persiapan 

euy.” 

Doa tiap solat pun maksa, 

“Saya ingin masuk FTMD tahun 

ini, ya Allah.”  Disertai dengan 

belajar setengah mati, ikut 

bimbel, kerjain soal sana-sini 

demi sebuah email yang bertu-

liskan “anda diterima di ITB 

fakultas X.” 

Alhamdulillah setelah mengerja-

kan soal USM yang sangat gam-

pang, saya disuruh ITB ngambil 

SNMPTN yang awalnya saya 

hindari. Orang tua bukan men-

ghibur tapi malah nanya ini itu 

marah-marah gak karuan  ga-

ra2 gagal USM.  

Selang waktu pengumuman 

dengan SNMPTN ±2 minggu, 

dengan kondisi saya yang 

frustasi, down, belum siap ma-

teri. Dua minggu waktu yang 

sangat kurang, dan betul saja. 

Hari pertama SNMPTN (B.ing, 

B.Indo, MatDas) saya gemetar 

dahsyat. 

Saya boros waktu gara2 bahasa 

Inggris yang saya yakin bisa, 

padahal soalnya susah luar 

biasa. Saya ngerjain Matdas 

3/15 (baca:3 dari 15 soal), 

B.Indo 3/15, B.ing 15/15, den-

gan sangat tidak yakin itu bakal 

bener semua. Hari kedua juga 

bikin merinding. MatIpa nger-

jain 6/15, Biologi 12/15, Kimia 

8/15, dan yang paling dahsyat 

Fisika 2/15. Dengan statistik 

ngerjain soal kaya gitu, 

akhirnya saya ikhlas ngelepas 

ITB kalau-kalau ntar ditolak 

lagi, semua udah diatur. 

Doa harian saya ganti jadi 

“ampuni saya karena memaksa 

ya Allah, saya Ikhlas, beri saya 

peran sesuai scenario ter-

baikMu.” 

Pas hari pengumuman, saya 

kaget ternyata ITB menerima 

lamaran saya. Yang saya yakini 

sampe sekarang, itu bukan 

100% hasil kerja saya. Saya 

yakin Allah berperan, doa orang 

tua saya, doa mang Agus 

(tukang somay langganan), bu 

Dede (tukang nasi kuning), bu 

Euis (tukang pecel lele), doa 

nenek yang saya kasih duit di 

jalan, doa temen2 dan banyak 

doa lainnya. 

Saya yakin semua anak SMA 3 

pintar, tapi pintar saja tidak 

cukup untuk hidup. 

Banyak yang saya dapatkan ketika spirit. mental 

saya serasa lebih siap dengan segala hasil di 

depan, dengan di bantu alumni yang luar biasa 

juga,saya mendapatkan motivasi besar dalam 

melanjutkan cita cita saya ,yang penting kalau ikut 

spirit ga rugi deh .serasa mengisi semangat setiap 

saat..! Fakhri 3IPA8 2010 

Walau gbsa bantu banyak, tapi spirit adlh bukti 

nyata kami kakak kelas care sma angkatan 

bawah. Ga cm itu, dsini juga ajang silaturahmi 

antar angkatan, soalnya ada mentoring2 

gtu..mentorny kan angkatan yg selisihnya 

jauh..jadi nambah kenalan dan tmn juga. Dan 

lumayan buat ngeceng adk klas (ini sesat!) Aksa 

3IPA4 2010 



Bang SPIRO! 

K esadaran akan keterlibatan 
Allah bukan suatu alasan 
yang menyebabkan kita 
malah malas. Tidak berusaha 

karena hanya berharap pada takdir Allah. 
Justru seharusnya hal ini menjadi suatu 
dorongan kuat bagi kita. Inilah yang akan 
menjadi motivasi kita. 

Ada beberapa hikmah yang bisa kita 
ambil dari kesadaran kita akan 
keterlibatan Allah, yaitu: 

Kekuatan 

Siapa yang bisa melawan takdir Allah? 
Jika kita ditakdirkan berhasil siapa yang 
bisa mencegahnya? Berlaku juga untuk 
sebaliknya kalau kita ditakdirkan untuk 
kecewa atau sedih meski kita tidak 
melakukan apa-apa, kekecewaan atau 
kesedihan pasti menghampiri kita. 
Sehingga tidak ada pilihan bagi kita 
kecuali untuk berusaha. 

Sabar 

Orang yang meyakini akan takdir Allah, 
dia akan selalu sabar setiap musibah 
menimpanya, karena semuanya dari 
Allah. Dia akan menyambut musibah itu 
dengan tegar, setegar gunung atau 
setegar karang diterjang ombak laut. 
Tanpa goyah sedikit pun. Siap sukses, 
berarti siap pula untuk gagal. 

Sungguh indah apa yang dikatakan Ali bin 
Abi Thalib r.a.: “Hai bapak Fulan, 
sesungguhnya jika engkau bersabar, 

engkau telah melewati takdirmu, dan 
engkau mendapatkan pahala. Tetapi 
sekiranya engkau bersedih hati, 
sesungguhnya takdir tetap saja berlaku, 
dan engkau mendapatkan dosa.” 

Ridha dan Qana’ah 

Kita akan ridha terhadap apa yang 
diberikan Allah dan qanaah akan rezeki 
yang Dia berikan kepada kita. Sehingga 
kalau kita sudah berusaha tetapi takdir 
bicara lain, kita akan ridha dengan 
kegagalan yang dia alami, karena semua 
dari Allah. Tidak ada alasan untuk tidak 
ridha. 

Pengaruh dari sikap ini dia akan 
bersungguh-sungguh mencari rezeki dan 
dengan cara yang benar. 

Menerima Apa Adanya 

Orang yang yakin dengan takdir, dia akan 
menerima apa yang diberikan Allah 
kepadanya. Sikap ini akan melahirkan 
kekuatan jiwa, tidak akan kecewa, sedih, 
putus asa, dan sikap-sikap cengeng 
lainnya. Dia yakin apa yang terjadi pada 
dirinya adalah yang terbaik bagi dia. 

Memiliki Harga Diri 

Orang yang yakin akan takdir Allah akan 
memiliki harga diri karena yakin apa yang 
dia miliki bukan berasal dari manusia 
tetapi dari Allah semata. Jika pun ada 
peran manusia, itu hanya sebagai 
perantara saja. Harga diri ini akan 
menjadi sumber kekuatan luar biasa, 

sehingga dia bisa mencurahkan segenap 
potensinya. 

Jika ia seorang pelajar yang punya harga 
diri tak bisa ia terbersit untuk menyontek. 
Dia akan menjaga harga dirinya, karena 
dia tahu, tugas yang besar hanya akan 
diberikan kepada orang besar. 

Berjiwa Tenang dan Damai 

Orang yang yakin akan takdir, akan yakin 
pula bahwa segala musibah tidak akan 
membuatnya takut dan ciut. Dia tenang 
terhadap apapun yang akan dan telah 
terjadi karena semua kehendak Allah. Dia 
tidak akan ragu melakukan apapun 
karena hasil adalah keputusan Allah 
setelah dia berusaha. Dia tidak akan 
menyesali masa lalu, dia yakin dengan 
masa kini, dan berani menghadapi hari 
esok. 

Berorientasi ke Depan dan Doing The 
Best 

Orang yang yakin akan kekuatan Allah, 
sabar, ridha, qana’ah, menerima apa 
adanya, memiliki harga diri, tenang, dan 
damai terhindar dari penyesalan masa 
lalu, berani menghadapi realitas, bebas 
dari rasa pesimis, dia tidak mendapatkan 
jalan lain kecuali berorientasi ke depan 
menuju yang lebih baik, bertumbuh, dan 
melakukan pekerjaan sebaik mungkin. 

Wallahu’alam. 

http://www.motivasi-islami.com/kekuatan-itu-dari-allah/ 

Membuat Diri Kita Pantas Mendapat Apa yang Kita Impikan 
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Assalamu’alaikum  

Segala puji bagi Allah yang telah 

memberikan kita nikmat yang tak 

tergantikan yaitu nikmat iman dan 

kesehatan. Semoga kita selalu 

berada dalam limpahan karunianya 

Alhamdulillah, atas izin ALLAh 

bulletin spirit 2011 edisi pertama 

terbit Semoga dengan bulletin ini 

teman2 bisa terbantu menjaga 

semangat teman2 untuk terus bisa 

berikhitiar. 

Semoga teman2 akan 

mendapatkan buah dari usaha 

teman2.. 

Wassalam. 

Redaksi 

Cuap2 Redaksi 

facebook.com/spirit.duaribusebelas 

Join Group: SPIRIT 2011 

No problem without solver 

Jawaban: 

1                        ; 2 8 kali; 3 morula; 4 epididimis; 

5 9x10-4 M; 6 101,5oC; 7 600 N; 8 1011,82 Hz 

Read online: spirit2011.wordpress.com 

Copyright 2010 © by Divisi Media dan Propaganda 

SPIRIT 2011 SMA Negeri 3 Bandung 

Mau nanya2 soal MASA DEPAN?? Ahh.. 

Boleh-boleh.. Curhat aja sama Bang SPIRO! 

Lewat FB, posting aja curhatanmu soal 

masa depan via wall ke Bang Spiro.. 

InsyaAllah nanti bakal dijawab. Bang Spiro 

ini bersertifikat ISO loh.. Makanya jangan 

sungkan bwt nanya2.. Ok?? Coz SPIRIT is 

on his head! 

1. Turunan fungsi  

2. Reaksi antara NO(g) dan C2 (g) adalah 

reaksi berorde kedua terhadap NO(g) dan 

berorde satu terhadap O2 (g). Jika 

pereaksi dijadikan dua kali semula, 

maka berapa kalikah perubahan laju 

reaksinya? 

3. Perkembangan pertama dari sel telur 

yang dibuahi adalah...  

4. Tempat pematangan sperma adalah di...  

5. Konsentrasi larutan yang mengandung 

0,2 mol asam asetat (Ka=1,8.10-3 ) dan 

0,4 mol natrium asetat adalah... 

6. Tetapan titik didih molal air=0,5oC/

molal. Jika 1 mol H2SO4 dilarutkan 

dalam 1000gr air dan dipanaskan, maka 

akan mendidih pada suhu...  

7. Berat benda 200N. Berapa besar beban 

yang dirasakan di titik A? 

8. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 

36km/jam di belakang sepeda motor. 

Pada saat truk mengeluarkan bunyi 

klakson dengan frekuensi 1000Hz, 

pengemudi sepeda motor membaca 

speedometer pada angka 22km/jam. 

Apabila kecepatan bunyi di udara 340m/

s, maka pengemudi sepeda motor akan 

mendengar klakson pada frekuensi...  

8m 

A 3m B 1m 
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