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Aku memiliki seorang paman namanya Paman Hamid. Aku biasa memanggil 

pamanku dengan sebutan Om. Om Hamid bekerja sebagai guru. Tubuhnya tinggi dan kurus. 

Rambutnya hitam lurus. Dia memiliki istri, aku biasa memanggilnya Tante Ani. Om Hamid 

memiliki dua anak, Andre dan Voni. Saat ini, Kak Andre kuliah di Universitas Brawijaya 

Semester 3, dan Kak Voni bersekolah di SMA 5 Malang kelas 2. 

  Om Hamid suka bersepeda dan merokok. Dalam satu hari dia bisa menghabiskan 2 

bungkus rokok. Padahal Tante Ani sudah melarangnya untuk tidak merokok lagi. Karena 

bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Namun Om 

Hamid tetap saja merokok. Padahal Om Hamid sudah 

tahu apa saja zat-zat berbahaya yang terkandung  

didalam rokok, seperti: Nikotin, Karbon Monoksida, 

Ammonia, Hidrogin Sianida, Phenol, Acetol dll. Itu 

semua sangat berbahaya. Namun Om Hamid tidak 

menghiraukanya, katanya sakit itu adalah takdir. Jadi 

kita jalani saja. Padahal, apa salahnya jika kita ingin 

mencoba mencegahnya. 

Beberapa waktu yang lalu, aku berkunjung ke rumah Om Hamid. Untuk 

mengantarkan kue buatan Mama. Sesampainya disana, kulihat Om Hamid sedang merokok 

di teras rumahnya. Setelah aku bertanya kemana kak Voni, ternyata kak Voni sedang sakit, 

Nafasnya sesak dan batuk-batuk. Aku turut prihatin. Setelah memberikan kue kepada 

Tante Ani, aku segera ke teras depan untuk berbincang-bincang dengan Om Hamid. Om 

Hamid bercerita bahwa dia sudah menghabiskan 5 batang rokok. Dan dia juga bercerita 

bahwa tadi pagi dia dimarahi Tante Ani karena pagi-pagi sudah merokok. Ha..ha..ha.. 

memang seharusnya begitu. Tak terasa hampir 1 jam aku ngobrol dengan Om Hamid. 

Sekitar jam 4 sore, aku segera pulang. 

Sesampainya di rumah, aku menceritakan semua yang aku bicarakan bersama Om 

Hamid kepada papa dan mamaku. Papa dan mamaku tertawa terbahak-bahak. Beberapa 

menit kemudian telfonku berdering. Ternyata itu dari Om Hamid. Om hamid bilang “Sakit 

Kak Voni makin parah”. Nafasnya sampai terengah-engah. Sehingga harus di bawa ke 

rumah sakit. Dia minta tolong kepada Papaku untuk mengantarkannya ke rumah sakit 

untuk memeriksakan Kak Voni.  

“Aku boleh ikut pa?” , kataku. 

“Boleh, ayo cepat ganti baju”, kata papa seraya memakai jaket. 

Sesampainya di rumah sakit dokter mengatakan bahwa kak Voni , terserang infeksi 

paru-paru. Sebagian besar disebabkan Kak voni terlalu banyak menghisap asap rokok. Dan 

siapa lagi yang merokok di rumah mereka, kecuali Om Hamid. Om hamid sangat terpukul, 

dan dia sangat menyesal sekali. Selain dia telah membahayakan anaknya, dia perlu banyak 

uang untuk biaya berobat kak Voni. Sekarang Om Hamid sadar betapa bahayanya merokok 

itu. Sejak saat itu Om Hamid tidak merokok lagi, dan di gerbang rumahnya ditempeli 

rambu-rambu yang berisi perintah “NO SMOKING” 



 

 

 

SMPN 5 Malang adalah  salah satu SMP terfavorit di Malang bahkan 

nasional. Pandangan dari orang  luar pada SMPN 5 Malang adalah SMP yang 

banyak memegang  penghargaan dari pemerintah. Salah satunya sebagai sekolah 

adiwiyata, sekolahan yang bersih dan indah. Tetapi itu semua berbeda dengan 

pandangan kami sebagai siswa/siswi di SMPN 5 Malang, yang menganggap 

lingkungan sekitar SMPN 5 belum 

sebanding dengan predikat sebagai 

sekolah adiwiyata. Karena sekolah 

adiwiyata bukan hanya sekedar sekolah 

yang bersih dan indah untuk dipandang 

mata, tetapi juga menanamkan jiwa peduli 

terhadap lingkungan sekitar kepada 

siswa/siswi, dan guru-guru untuk 

menjaga lingkungan.  

Bahkan pernah, suatu ketika SMPN 

5 Malang kedatangan tamu dari luar kota, yang mengatakan bahwa “sekolah 

adiwiyata kok kayak gini  sih, tanemannya sedikit” dan terdengar oleh salah satu 

anak SMPN 5 Malang. Cepat atau lambat perkataan itu sampai pada seluruh 

anak-anak di SMPN 5 Malang baik melalui media massa ataupun dari mulut ke 

mulut. Dan akhirnya entah mengapa pada keesokan harinya ada banyak tanaman 

yang tertanam pada lingkungan sekolah. Mungkin karena kata-kata itu atau 

mungkin suatu kebetulan? 

Selama ini lingkungan yang bersih dan dirawat oleh penjaga sekolah tidak 

di dukung dan seringkali tidak didihargai oleh para siswa. Salah satu contoh para 

siswa tidak mendukung kerja para penjaga sekolah misalnya tidak membantu 

untuk tetap menjaga lingkungan yang bersih dan malah mengotori lingkungan 

dengan membuang sampah sembarangan. Selain itu ada pula para siswa yang 

tidak menghargai penjaga sekolah misalnya pada saat penjaga sekolah sedang 

mengepel lantai, siswa/siswi datang dengan seenaknya dan menginjak-injak 

lantai yang sedang dipel tanpa bilang sepatah katapun. 

Seharusnya sekolah adiwiyata menanamkan rasa peduli dan cinta 

lingkungan kepada para siswanya agar lengkaplah sandangan nama adiwiyata 

yang dipegang oleh SMPN 5 Malang.  

 

It just  my opinion, sorry when this article it’s wrong   ^_^  



 

Ketika kita memerlukan makanan, tubuh kita 

mulai sangat mengharapkannya. Tetapi bagaimana 

kita mengetahui bahwa kita merasa “ lapar” ? 

bagaimana pikiran kita membuat kita merasa lapar ? 

Lapar tidak ada hubungannya dengan lambung 

yang kosong, lapar dimulai ketika material zat 

makanan tertentu tidaka ada dalam darah. Ketika 

pembuluh darah kekurang material ini, ada pesan 

yang dikirimkan ke bagian otak yang disebut pusat lapar. Pusat lapar ini 

bekerja seperti rem pada lambung dan usus. Sepanjang darah mempunyai 

makanan yang memadai, pusat lapar akan memperlambat aktivitas lambung 

dan usus. Ketika makanan tidak ada dalam darah, pusat lapar membuat 

lambung dan usus bekerja lebih aktif. Itulah sebabnya orang lapar sering 

mendengar lambungnya berbunyi. 

 

 

 

Antibiotik adalah senyawa kimia. Ketika dimasukkan ke dalam 

tubuh,senyawa kimia ini membantu tubuh kita untuk 

memerangi penyakit. Banyak antibiotik yang dibuat 

dari jasad renik. Makhluk hidup berukuran kecil ini 

terlibat dalam perjuangan yang terus menerus untuk 

mempertahankan hidup. Dalam perjalanan perjuangan 

ini jasad renik menghasikan senyawa kimia, banyak 

diantaranya yang membunuh bibit penyakit dengan mengganggu cara 

bakteri berkembang biak.  

Penggunaan antibiotik mempunyai arti bahwa banyak penyakit 

yang dahulu menyebabkan kematian sekarang dapat disembuhkan. 

Antibiotik bekerja dengan beberapa cara berbeda melawan bibit 

penyakit. Antibiotik mungkin membunuh bibit penyakit dalam satu 

kasus. Dalam kasus lain, mungkin antibiotik hanya melemahkan bibit 

penyakit dan memungkinkan pertahanan alami tubuh mengambil alih 

dengan merusak kemampuan bakteri berkembang biak bukannya 

membunuh bakteri. 

 

 

 

 



 

 

  
  

 

 
 

 

 Rio adalah anak kelas 4 SD yang berbadan sangat gemuk, dia sangat menyukai 

permen dan coklat. Dalam satu hari Rio, bisa menghabiskan 3 batang  coklat dan 20 

bungkus permen. Rio juga malas menyikat gigi. Ibu dan ayahnya sudah melarangnya, 

karena permen dan coklat bisa menambah berat badan dan menyebabkan sakit gigi. 

Meskipun begitu Rio tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan orang tuanya. 

Walaupn di rumah ia dilarang memakan permen dan coklat, tetapi di sekolah Rio 

menghabiskan uangnya untuk membeli permen dan coklat. 

 Pada suatu hari, saat Rio jajan di kantin, Dia bertemu Bu Guru. Lalu Bu Guru 

melarang Rio untuk Jajan coklat dan permen banyak-banyak. 

 “Rio... ayo kurangi Coklatmu, beli satu saja!!!!” Kata Bu Guru. 

 “Ia Bu....” Ucap Rio Sedih. 

Namun, setelah pulang sekolah, Rio menuju Kantin dan membeli 5 batang coklat, dan 20 

biji permen, lalu disimpanya di dalam loker sekolah miliknya. Setelah itu Rio, langsung 

pulang. 

 Keesokan harinya, Bu Guru mengumumkan bahwa sekolah Rio akan dikunjugi oleh 

sebuah Klinik Gigi dan akan ada pemeriksaan Gigi secara bergantian.  

 “Ooh, hanya periksa Gigi, Tidak dicabut kan Bu”, kata Rio. 

 “Tidak, kamu tenang saja, Oh ya anak-anak besok kalian harus membawa odol, sikat 

gigi, dan sebuah cangkir untuk melakukan praktek menyikat gigi yang benar”, ucap Bu 

Guru sambil tersenyum. Pada hari itu Rio lupa akan semua coklat dan permen yang dia 

beli di kantin. 

 Pada sore harinya, Rio Ingin membeli gulali yang lewat di depan rumahnya. 

 “Bu.. ayo belikan Rio gulali.. bu... mumpung yang jual belum Jauh”, rengek Rio. 

 “Enggak, sepulang sekolah kamu sudah Ibu belikan coklat Rio...” Kata ibunya. 

 “Itu kan coklat, aku ingin permen..”, rengek Rio lagi. 

 Karena Ibu Rio tidak tega melihat anaknya merengek terus akhirnya ia membelikan 

Rio sebuah permen gulali.  

 “Iya..iya.. ini ibu belikan”, ucap Ibu Rio sembari tersenyum. 

 “Horee......”, teriak Rio senang. 

 Di sekolah, Rio sudah siap dengan cangkir, odol, dan sikat giginya. Pada sesi 

pertama, anak-anak akan diajak ke mobil klinik untuk memeriksakan giginya. Anak-anak 

dipanggil secara bergantian menurut absen kelas masing-masing. 

 Tiba saat giliran Rio, Ia berjalan menuju mobil klinik dengan perasaan tenang. 

Setelah pemeriksaan gigi selesai, dilanjutkan dengan menyikat gigi. Semua anak mengikuti 

instruksi seorang dokter dari klinik tersebut dengan benar. 

 Sepulang sekolah, Rio dipanggil Bu Guru untuk menghadap beliau di Ruang Guru. 

 “Rio, ini ada sebuah surat untuk orang tuamu”, kata Bu guru. 



 “Untuk apa surat ini bu?”, ucap Rio bingung. 

“Sudahlah berikan saja kepada orang tuamu”, ucap Bu Guru Sambil mengusap kepala 

Rio. 

 “Baik Bu”, ucap Rio sembari mencium tangan Bu Guru, untuk berpamitan. 

 Sesampainya di rumah, Rio memberikan surat itu kepada Ayah dan Ibunya. 

“Surat apa ini Rio, pasti surat ini berisi kalau kamu membuat ulah di sekolah”, kata 

ayahnya. 

 “Tidak yah, aku sama sekali tidak melakukan apa-apa”, kata Rio tertunduk. 

 “Sudahlah yah, buka dulu suratnya”, kata Ibu Rio. 

 Ayah Rio langsung membuka surat itu, dan segera membacanya. 

“Surat ini menerangkan hasil pemeriksaaan gigi di sekolah, dan disini dinyatakan 

bahwa  gigi Rio harus dicabut, karena sudah berlubang”, kata Ayahnya. 

“Apa??? Di cabut??, tidak, dicabut itu kan sakit yah.. aku tidak mau”, ucap Rio 

membantah. 

“Tidak apa-apa Rio, nanti akan dibius,dan rasa sakitnya akan berkurang, apabila 

dibiarkan, akan menjadi penyakit”, ujar ibunya mengarkan hati Rio. 

 “Benarkah Bu, eeeemmm baiklah aku mau”, ujar Rio. 

“Nah gitu dong, ini baru anak ayah. Jadikan ini pelajaran agar kamu tidak banyak 

memakan coklat dan permen dan kamu menjadi rajin sikat gigi”, ujar ayahnya 

bangga. Pada hari itu juga Rio dibawa ke Klinik Gigi untuk dicabut giginya. 

 Keesokan harinya Bu Guru menayakan apa Rio sudah mencabut giginya. 

 “Bagaimana Rio? Apa kamu sudah mencabut gigimu?”, tanya Bu Guru. 

 “Sudah Bu”, kata Rio 

“Nah Mulai sekarang jangan banyak-banyak lagi memakan permen dan coklat ya” 

Kata Bu Guru menasehati. Tiba-tiba Rio teringat akan permen dan coklat yang dia 

simpan didalam loker. Pada waktu istirahat, ia segera mengambil permen dan 

coklatnya dan berharap masih baik untuk dimakan. Namun ternyata tidak, Semua 

permen dan coklatnya di  makan semut, Rio sangat menyesal dan dia berjanji  tidak 

akan memakan banyak permen dan coklat lagi, dan semakin rajin menggosok gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 puisi : 

 

 

    Hari itu, ketika tubuhku pada metabolismenya yang terendah… 

     Mataku berakomodasi tak percaya… 

     Benarkah yang tertangkap oleh nervi optici-ku?? 

 

        Dalam sms mu… 

        Katamu, akulah nukleus kehidupanmu… 

        Katamu, jika kau flagelatta, maka akulah ATP… 

        Katamu, jika kau inflamasi, akulah prostaglandin… 

 

Sadarkah kau?? 

Kau berhasil membuatku mengalami hipertensi fisiologis dan tachycardi 

Perintahkan membrana tympani mu mendengar seluruh discuss 

vertebralis ku berkata… 

 

       Setiap cardiac output-ku membutuhkan pacemaker darimu. 

Setiap detail gerakan glossus-mu merangsang saraf simpatisku. 

 

Ucapan selamat malammu laksana diazepam… 

Ucapan “jangan menangis, sayang”-mu bagaikan valium bagiku… 

Dan ketika kau pergi…terasa bagaikan imunosupresi untukku… 

 

 


