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Sinopsis 

Ketika  cinta berada di tengah - tengah kehidupan, 

ternyata maknanya bukan hanya cinta terhadap lawan 

jenis melainkan cinta itu berkembang secara luas. 

Seperti mencintai diri sendiri,   orangtua, sesama 

manusia, bangsanya, alamnya, dan  makhluk hidup 

lainnya. Itulah yang tercermin dalam kumpulan 

antologi puisi karya siswa SMPN 43 Bandung. Puisi - 

puisi mereka yang lebih didominasi tema cinta sesama 

manusia memang sesuai dengan dunia mereka saat ini.    

 

 

 

 

 

 

     



 BULLYING 

 Rizka.M.P / 9-6 

SMP NEGERI 43 BANDUNG 

 

Tatapan mata yang sirik 

Tertuju di sepanjang koridor 

Kepalaku tertunduk melihat ke bawah lantai 

Mereka berbisik dan menertawaiku  

 

Disertai buku dan handphone 

Sendirian aku duduk dikursi pojok             

ruangan 

Hanya menatap layar handphone 

Dan memperhatikan mereka 

 

 



Mereka yang mencemoohiku 

Mereka yang menertawaiku 

Mereka yang selalu membuatku menuruti perintahnya 

Mereka yang menjadikan ku pesuruh dan lelucon 

 

 

Aku menangis di sebuah ruangan 

Bayanganlah yang menemaniku berbicara 

Seperti di dalam tempat yang lembab dan  

basah 

Aku sendirian duduk dipojok dan d itempat  

gelap  

 

Mereka semua bermuka dua 

Hanya baik  padaku jika membutuhkanku 

Aku bertanya pada diriku sendiri 

Kapan semua ini berhenti? 



 

Bisakah mereka berhenti melakukan itu              

Padaku? 

Bisakah mereka mengatakan kesalahanku  

Padaku? 

Ku mohon siapapun....  tolong hentikan  

Semua ini 

Aku sudah tidak tahan lagi.... berada  

dikesendirian 

 

 

 

 

 

 

 



RUSAKNYA ALAMKU 

Najwa Naabila / 9-6 

SMP Negeri 43 Bandung 

 

Suara mesin menggetarkan hutan 

Pohon pohon di babat tanpa ampun 

Sampai akhirnya.... 

Seluruh pohon tumbang.... 

 

Gunung menjerit.... 

Suara mobil tambang berderit 

Meruntuhkan tanah 

Menumbangkan pohon 

 

Hujan datang.... 



Banjir memporak polanda 

Kemarau tiba.... 

Kering pun melanda 

 

Alam ku terluka 

Seluruh semesta pun murka 

Sampai kapan kita terus diam tanpa  

Suaraku? 

Sementara petaka mengancam di  

depan mata 

 

 

 

 

 



IBU... 

Nayla / 9-7  

SMP Negeri 43 Bandung 

Ibu... 

Kaulah mutiara kasihku 

Yang mengandungku 

Selama 9 bulan lamanya 

Dan kau pula yang melahirkanku 

Dengan rasa sakit yang tak ada duanya 

  

 Tapi... 

 Kau menahan rasa sakit itu 

 Kau pertaruhkan nyawamu untuk        

           hidupku 

 Dan saat aku sudah lahir ke dunia 



 Kau tersenyum dengan bahagianya 

 Seolah tidak terjadi apa apa 

 

Ibu... 

Kau pula yang membesarkanku 

Menyusui, memandikan, dan menyuapiku... 

Setiap malam kau terbangun  

Saat mendengar aku menangis 

Kaulah yang menimangku 

Tanpa terasa lelah dan letih 

Sungguh besar jasamu bagi hidupku... 

 

 

 

 



 Kau pula... 

 Guru pertamaku di dunia ini 

 Yang mengajariku membaca dan  

           berhitung 

 Membuatku dapat berbicara  

 Dan mengetahui nama benda-benda 

 Di sekelilingku... 

 

 

 

 

 

 

 

 



BINTANG MALAM 

Adnindira Zahira Shofa / 9-7 

SMP Negeri 43 Bandung 

 

Malam yang sunyi  

Ditemani bintang bintang 

Bersinar dalam kegelapan  

Membawa cahaya dan ketenangan 

 

 Kepada bintang dilangit 

 Terimakasih telah menemani  

 Dalam langit gelap yang sunyi 

 Membentuk rasi - rasi 

 

 



Bintang ditemani bulan 

Yang hanya ada saat malam 

Saat siang mereka tenggelam 

Tergantikan oleh sang surya 

  

  

 

Aku suka melihat bintang  

Yang hanya ada saat malam 

Aku ingin menjadi bintang 

Yang bersinar dalam kegelapan 

 

 

 

 



SESEORANG SEPERTIMU 

Zamzam. M.J / 9-7 

SMP Negeri 43 Bandung 

 

Bagai pohon, yang disambar petir 

Dan bagai daun yang jatuh ke tanah tertiup  

angin 

Aku sungguh tidak bisa hidup sepertimu 

Yang selalu bersabar 

Dan selalu menunggu... 

Kasihan sekali hidupmu 

Kamu seperti 

Hujan yang turun ke bumi 

Yang selalu membasahiku 

Dengan tangisan tangisan darimu 



Untukku ibu... 

Kamu adalah mutiara bagiku 

Tolong maafkan kesalahan kesalahan ku 

Terima kasih 

Engkau telah merawat dan menjagaku 

Ibu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENGAGUMI DALAM DIAM 

Madani Sri Rahayu / 9 - 7 

 

Bel pulang sekolah berbunyi... 

Semua murid bergembira 

Semua murid sibuk membereskan tasnya 

Dan bergegas pulang ke rumah 

 

 Berbeda dengan diriku... 

 Yang selalu memperhatikan dia dengan                         

         Jarak yang jauh 

 Dia yang tak pernah melirik diriku 

 Dia yang tak pernah berbicara denganku 

 

 



Oh Tuhan... 

Ingin sekali ku berbicara dengan dia 

Mengungkapkan seluruh isi hatiku 

Tetapi... ku hanya bisa mengagumi tanpa     

memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KASIH SAYANGMU 

Dessar Bermat Vega. A / 9-6 

 

Ibu... 

Air susumu tak bisa kubayar dengan seisi  

dunia 

Ayah... 

Keringatmu tak bisa kubayar dengan materi 

Aku anakmu hanya merindukan kalian disini 

Hanya do’a yang bisa kuberikan pada kalian 

Aku rindu kalian 

I Love You Ibu... 

I Love You Ayah... 

 

 



PAHLAWANKU 

Nazwa Syaadatul Ummah / 9-6 

 

Kalian tahu siapa pahlawanku? 

Guruku 

Dialah seorang pahlawan di dunia ini 

 

Dengan keringatnya ia menjagaku 

Dengan sabar dan tulus ia mendidikku 

Dengan usaha dan doanya aku bisa seperti    

sekarang 

 

Senyumnya adalah penyemangatku 

Ucapannya adalah motivasiku 

Dan doanya selalu bersamaku 



 

Terimakasih ibu bapa guru 

Tanpa kalian aku takkan bisa semandiri ini 

Terimakasih telah memberiku ilmu 

Engkaulah pahlawanku, Pahlawan tanpa tanda  

Jasa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RASA SYUKUR 

Saadatun Nisaa / 9-6 

 

Lihat rembulan yang selalu memberi cahaya  

malam 

Tak pernah mengeluh dari kelelahan 

Lihat mentari dari timur kebarat selalu  

Memberi sinar terang 

Tak  mengeluh mengibas ngibas tubuhku dari  

kegerahan 

  Rasakan udara yang memberi hidup dari  

  Kepengapan nafas 

 

 

 



Andai kata tak ada cahaya rembulan 

Tak ada sinar mentari 

Tak ada angin dan udara 

Apakah ada kehidupan? 

 

Ya Allah... 

Itu kebesaran dan kasih sayangMu 

Engkau telah memberi nikmat kepadaku 

Tapi aku belum bisa bersyukur kepadamu 

Mohonkanlah aku supaya mempunyai rasa 

syukur 

Dari segala sesuatu yang telah engkau berikan 

kepadaku 

 

 

 



TERIMAKASIH 

Ajeng Danella / 9-6 

 

Entah apa yang harus aku ucapkan 

Entah apa yang  harus aku katakan 

Ini semua terjadi atas apa yang kau impikan 

Aku jadi penikmat senyummu 

 

Kamu berikan sejuta kenangan manis 

Yang tidak akan aku lupakan 

Kamu berikan kenyamanan setiap kali bertemu  

Aku senang melihat bola matamu yang  

Membuat hati ini teduh 

 

 



Aku akan jadi orang pertama yang akan      

Menyayangimu tanpa henti 

Kamu adalah seseorang yang membuat hari  

Hariku berwarna 

Terimakasih atas semuanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IBU TERCINTA 

Atikah / 9-6 

 

Ibu engkau selalu menuntunku kejalan yang  

benar 

Kau selalu mengurusku dengan sabar dan  

tenang 

Kau pun selalu mengajarkan yang baik kepada  

Orang lain 

Ibu ... 

 Kau telah mengandungku selama 9 bulan  

 Dan kau sudah mengeluarkanku ke dunia 

 Aku sangat sayang pada mu ibu.. 

 

 



 Terima kasih karna telah mengurusku  

 Terima kasih karna telah mengajarkanku 

 Terima kasih karna membingbingku 

 

Kau adalah ibu tercinta tiada kasih  

Sayang yang besar sepertimu kepada  

Ku... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGAGALAN 

Arya Azri Baslan / 9-6 

 

Banyak orang berpikir... 

Kesuksesan adalah puncak 

Dimana kebahagiaan seseorang... 

 

 Dan banyak juga orang berpikir  

 Bahwa kegagalah adalah puncak  

Dimana kejatuhan seseorang 

 

Tapi, semua itu tidaklah benar  

Justru, kegagalan adalah awal dari kesuksesan  

(bagi seseorang yang mau berusaha) 

 



 Kegagalan adalah langkah pertama 

 Menuju lebih baik  

 Kegagalan adalah jalan pertama meraih  

         keberhasilan 

 

Tetapi... 

Sudah banyak orang yang beranggapan 

Bahwa kegagalan itu adalah saat dimana kita  

Jatuh dan berputus asa 

 

 Bangkit... 

Bangkitlah... 

Jadikan hari ini  

Lebih baik dari  kemarin 

 



Bangkitlah... 

Jadikan kegagalan itu... 

Sebuah pembelajaran kita untuk lebih baik 

 

 Ayolah kawan.... bangkitlah 

 Kita belum sampai disini 

 Kita masih sangat jauh  

 

Jangan berputus asa kawan... 

Kita hadapi kegagalan kegagalan itu... 

Kesuksesan akan datang kepada kita...  

 

 

 

 

 



IBU 

Revita / IX-7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Aku adalah anak yang tau diri 

Yang tak pantas untuk dicintai 

Olehmu Ibu. . . .  

Yang selalu membentak kala di nasehati 

Yang pergi di saat malam hari 

Pantaskah aku mendapatkan kasih sayangmu? 

Cinta yang tulus dari,u? 

Yang menyayangiku tapi aku tak pernah mengerti 

Perasaanmu, keadaanmu. . .  

Ampuni aku Ibu . . . 

Aku tahu, di saat aku bnagun di pagi hari 

Senyummu selalu terpancar 

Tapi. . . aku juga tahu di saat aku terlelap tidur 

Aku mendengar tangisan seseorang 



Yaitu tangisan kesedihan seorang Ibu 

Dia menangis karena aku. . . . 

Aku memang anak yang tak tahu diri 

Ampuni aku Ibu. . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMU  

Azka / IX- 7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Dear kamu,, 

Kamu adalah segalanya bagiku  

Kamu yang selalu buatku bahagia dan tersenyum  

Bagiku kamu adalah bidadari surga yang tuhan  

Kirimkan untukku 

Tapi mungkin itu adalah hanya mimpiku dan tidak bisa  

Jadi kenyataan 

Aku selalu ingin membuatmu tersenyum dan ingin 

Membuatmu bahagia 

 

 

 

 

 



Ternyata itu sulit, aku tidak bisa seperti itu  

temanku yang bisa membuatmu tersenyum  

Bahagia walaupun seperti itu tidak apa - apa 

Karena dengan melihatmu tersenyum  

Akupun bisa merasakan kebahagiaan  

Meskipun aku bukanlah pusat perhatian dari  

Tertawaanmu itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEMUA AKAN ADA MASANYA 

Rosa / IX- 7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Hei, kau tau? 

Ketakutan terbesarku saat aku mengidolakan mu 

Seseorang adalah  ketika aku jatuh terlalu dalam  

Pada duniaku sendiri 

Hingga aku tidak sadar  

Kalau aku dalam BENTENG 

Yang sangat kokoh 

Yang disebut FANGRIL 

Kau tau? 

Kau nyata namun layaknya ilusi  

Kau nyata namun sangat sulitku gapai 

Kau nyata namun sangat sulit mengangap kau ada 



Kau nyata semua akan ada masanya 

Namun seperti ilusi dalam dongeng cinderella 

Hei, tidak... 

Kau nyata namun seperti pangeran yang hanya dalam  

Sebuah dongeng 

Kau tau ? 

Aku sakit dan iri saat aku sadar, aku hidup dalam  

Khayalan sendiri 

Dalam dunia seolah kita kan bertemu, seolah kita  

Berkenalan dengan dekat  

Seolah kiat teman lama  

Namun seolah itu hancur ketika aku sadar, kau hanya 

Kenyataan dalam keilusianku 

 

 

 

 



WAHAI ANAKKU 

Syaharani/ IX-7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

Wahai anakku kau tau? 

Sebenarnya kami sangat menyayangimu  

Dan kami juga sangat mengasihimu 

Kami membesarkanmu dengan penuh cinta dan kasih  

sayang  

Wahai anakku demi kau kami rela melakukan apa saja 

Agar kau tetap tersenyum 

Walaupun kami harus menanggung beban yang berat 

Kau tau anakku? 

Kami bahkan selalu bangun pagi agar bisa membantu  

dirimu 

Yang akan berangkat sekolah 

Dan kami pun akan mersakan sakit hati 

Jikala ada yang menyakiti mu  



Karena kami yang menjagamu dari dalam kandungan  

Hingga kau tumbuh besar 

Mungkin disaat kami sudah tiada  

Kau harus bisa melakukan semuanya sendiri 

Mungkin saat kami masih ada kita bisa bercanda dan  

Tertawa bersama 

Namun ingat setelah kami tiada kau harus tetap  

tersenyum 

Karena kami selalu berada di dalam hatimu  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENGKAU 

Nadiana/ IX-7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Seorang yang ada di sampingku   

Seseorang yang selalu menyemangati ku 

Terimakasih telah membantuku  

Terimakasih telah membuatku hariku seperti langit  

Engkaulah yang membuatku seperti ini  

Jika kau tidak ada mungkin aku akan sendiri  

Maaf bila ku membuatmu tak suka  

Maaf jika perilaku ku tidak baik 

Ku berharap engkau selalu di sampingku  

Janganlah engkau pergi dariku  

Janganlah engkau membenciku  

Karena jika engkau tak ada, aku akan sendiri 



 

 

HARI INI 

Mahardika/IX-7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Bingung nya hari ini  

Ntah berfikir apa untuk puisi ini  

Ku terdiam tuk memikirkannya 

Keributan yang terjadi membuatku sulit berfikir 

Lalu... 

Hingga saatnya guruku kehilangkan kesabaran  

Tatapannya yang tajam sehingga membuatku terdiam  

Meluap luap lah amarah yang terdengar sangat 

menggelegar 

Membuat semua terdiam dan terpaku  

 

 

 



Ibu 

Mutia/IX-7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Ibu... 

Perjuanganmu melahirkanku ke dunia 

Benar benar sangat ku hargai  

Serta perjuanganmu merawat diriku  

Benar benar sangatku puji  

Kau adalah Ibu yang sangat hebat bagiku  

Engkau adalah ibu yang sangat kuat untukku  

Aku bangga memilikimu dengan apapun yang terjadi 

Untuk ibu sepantasnya aku melindungi dirimu 

Dan sepantasnya juga aku berterima kasih kepadamu 

Dengan penuh dengan rasa, dengan penuh rasa cinta  

Terimakasih banyak  ibu aku akan mengenang  

Mengingat dirimu selalu  

 



GAGAL HIJRAH 

Tanti/IX-7 

SMPN 43 Bandung 

 

 

 

Awalnya aku berniat untuk berhijrah  

Aku ingin memperbaiki diri 

Menjadi yang lebih baik 

 

Tetapi aku gagal buat memperbaiki diri 

Aku terkadang masih suka berkata kasar 

Masih suka jahat sama orang  

Masih suka ngebentak bentak orang  

Tapi apapun tantangannya kita harus hadapi  

 

Hijrah itu memang sulit  

Kita harus mempersiapkan diri kita 

Kita harus niatkan dari hati dan ikhlas  

 



KEINDAHAN ALAM INI 

Razan /9-7 

SMP negeri 43 Bandung 

 

 

 

Kicauan burung terdengar begitu merdu 

Menandakan adanya haru baru  

Keindahan alam ini membuatku terpaku  

Seperti dunia hanya untuk diriku  

 

Kupejamkan mataku sejenak  

Sejuk, tenang, senang dapat ku rasakan  

Membuatku seperti melayang kegirangan  

 

Wahai sang pencipta alam  

Kekagumanku sulit ku pendam  

Dari siang hingga malam  

Pesonanya tak pernah padam 



 

KEHENINGAN MALAM 

Alya nazhiitah / 9-7 

SMP negeri 43 Bandung  

 

 

 

Angin dingin menyambut malam  

Semua orang berdiam diri  

Apa yang sedang terjadi? 

Lorong lorong di kegelapan  

Suara bisikan dan tertawaan seorang perempuan  

Bagaimana kau bisa keluar dari sini  

 

Udara yang begitu menyesakkan dada  

Ruangan kosong tak terawat  

             

            1 lorong 1 ruangan 1 kejadian  

            Apa semua ini? 



Teriakan seseorang meminta tolong  

Tidek ada siapapun kecuali gadis remaja  

Berambut coklat yang sedang kebingungan  

 

Di dalam gedung yang luas  

Yang menyimpan banyak teka teki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOEKARNO 

Arby Artha J/ IX-7 

SMP NEGERI 43 BANDUNG  

 

 

Seorang pemuda dengan tekad merdeka  

Pemuda yang bijaksana  

Seorang yang membuat proklamasi  

Pemuda yang dihormati bangsa  

 Pahlawan dengan sejuta kata mutiara  

Kaulah yang melepas tali penjajahan 

 

 

 

 

 

 

  



Kata- katanya bagai senjata  

Yang menyayat para penjajah 

Memukul mundur dari tanah tercinta  

Memotivasi bagai api  

Mempertahankan bagai fondasi  

Membebaskan bagai kunci  

Engkaulah sang proklamator  

Kaulah Presiden pertamaku 

Pahlawan kemerdekan  

 

 

 

 

 

 

 

 



SANG PEMBERI KASIH 

Ramadhan Putra / IX-6 

SMP Negeri 43 Bandung 

 

 

Kau menghentikanku saat ku hampir jatuh 

Kau menjagaku merawatku mengasihiku  

Kau bangga saat aku berhasil 

 Kau mendampingiku saat ku jatuh 

 

Kau mengerti, kau memberi solusi 

Kau membiayai, kau mengasih saat ku terdiam  

Terimakasih orang tuaku yang selalu mengerti akan aku 

 

 

 

 



 

HILANG 

Indry Tiara Ayu / IX-6 

SMP Negeri 43 Bandung 

 

  

 

Hilang sudah  

Semua kenangan manismu  

Senyum indahmu 

Disetiap pagiku 

 

Mentari bersedih 

Alam berkabu 

Sungai menangis  

Kehilangan dirimu 

 



Hilang sudah.. 

Teringat nasihatmu  

Kata indahmu 

Semua telah berakhir 

Hilang tanpa dirimu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAHABATKU 

Salsa Ardhita Putri / IX-6 

SMP Negeri 43 Bandung  

 

 

 

Sahabatku kau adalah teman berbincangku  

Kau adalah sahabat yang selalu menemaniku  

Dikala kita senang dan sedih selalu bersama  

 

Sahabat...  

Kau yang akan selaluku ingat  

Tidak akan aku lupakan 

Kau adalah teman dimana aku selalu curhat  

Kau adalah teman yang ada dan selalu ada buat aku  

senang 

 



Dan sekarang....  

Aku dan kamu akan berpisah sekolah 

Aku dan kamu tidak akan lagi bersama – sama  

Sahabatku terima kasih sudah selalu ada di  

Sampingku.. 

Dan semoga kau dan aku bisa bertemu kembali dan 

Sukses bersama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KENANGAN 

Fanisha Garciana H / IX -6  

SMP Negeri 43 Bandung  

 

Kini  

Semua itu adalah 

Kenangan 

Membekas sebagai  

Indah dan canda 

Dalam waktu yang  

Sama    

Tergantung di  

Awan dan jatuh  

Sebagai hujan yang  

Enggan pada bumi  

Manusia  

 



L D R 

Anisa Salsabilah Putriani Noor / IX – 6  

SMP Negeri 43 Bandung 

 

 

Tahun demi tahun 

Bulan demi bulan 

Hari demi hari 

Jam demi jam  

Menit demi menit 

Detik demi detik  

Aku disini selalu menunggu dan menanti akan kehadiranmu 

Penantian harapan yang tak pasti yang 

Terkisah dalam alunan melodi dan dendang  

  Jarak yang selalu menjadi alasan utama 

  Hingga akhirnya entah sampai kapan  

  Jarak bukan lagi menjadi alasan utama 



Begitu dalam cintaku untuknya 

Sehingga tak ada cinta yang lain 

Aku begitu tulus padanya sampai aku takut  

Di kecewakan  

 Entah sampai kapan semua ini berakhir  

 Hanya sekarang ku harapkan  

 Suatu saat kita akan bertemu 

 Dan menjalin suatu hubungan yang semestinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAU 

An – Nisa Fitri A S / IX – 6  

SMP Negeri 43 Bandung 

 

  

Kau lebih dari ada 

Kau adalah ide  

Sebuah inspirasi  

Dan sebuah filosopi  

 

Mungkin tubuhmu hancur  

Bersama januari yang kabur  

Tetapi, bayangmu milenium 

Dalam setiap saat puisi ini  

 

 

 



GURU 

Adellia Putri Anjani / IX – 6  

SMP Negeri 43 Bandung 

 

Guru.... 

Kau lah telah membingbingku sampai aku bisa  

Seperti ini 

Guru kau lah yang selalu memarahiku sampai aku bisa 

 

Guru...  

Kau lah cahaya yang menyinari hariku dengan hal  

Positif 

Sampai aku tidak tau bagaimana aku harus membalasmu  

 

Untukmu guru ku ucapkan terimakasih  

Atas jasa yang telah kau beri  

Aku tidak akan lupa sampai kapanpun 



ALAM 

Nayla Nazwa Nugraha / IX – 9  

SMP Negeri 43 Bandung 

 

 

   

Oh alam... 

Sungguh indah parasmu 

Ann elok jika ku pandang  

 

  Alam  

  Sungguh subur tanahmu  

  Hijau yang ku pandang  

  Nan asri dan sejuk ku rasa 

 

 

 



 Tuhan... 

 Terimakasih atas karuniamu  

 Kau telah menciptakan alam yang begitu indah  

   Oh alam 

   Tetaplah menjadi seperti ini  

   Tetaolah indah, asri nan sejuk ini..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMU 

 DEVI MARLIANA 

                                                   IX-8 

 

KAMU... 

SESEORANG DENGAN SERIBU KESEDERHANAAN 

TETAPI , TETAP TERLIHAT SEMPURNA DIMATAKU. 

SAAT BERTEMU DENGAN MU... 

KUMERASA BERTEMU DENGAN SEORANG YANG KU IMPIKAN. 

KAMU... 

KAMU MEMANG BUKAN SIAPA-SIAPA 

TETAPI.. 

KAMU SELALU MEMBUAT KU NYAMAN DAN TERSENYUM. 

NAMUN... 

KINI AKU DI BERIKAN PILIHAN UNTUK MELUPAKAN MU 

PILIHAN YANG HARUS KUPIKIRKAN DALAM-DALAM. 

 



TAPI MAAF... 

AKU BENAR BENAR TIDAK BISA MELUPAKAN MU. 

RASA INI MASIH SEPERTI BIASA. 

TAK ADA YANG HILANG DARI HATIKU UNTUK MU. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENCINTAIMU DALAM DALAM DIAM 

TYIARA DWI/IX-9 

SMPN 43 BANDUNG 

  

TUAN, 

IZINKAN AKU MENCINTAIMU DALAM DIAM 

IZINKAN AKU MENYAYANGIMU DALAM KESENDIRIAN  

IZINKAN AKU MERINDUKANMU TANPA KAU TAHU  

TUAN,JIKA BOLEH JUJUR  

INGIN RASANYA AKU MENGUNGKAPKAN RASA YANG SELALU AKU     

PENDAM 

DAN, 

AKU PIKIRKAN DALAM KESUNYIAN MALAM 

TUAN, 

SALAHKAH AKU JIKA AKU MENGHARAPKAN DIRIMU UNTUK  

MENEMANI SEPANJANG HIDUPKU 

 



SALAHKAH AKU MEMINTA DIRIMU UNTUK MENJADI BAGIAN  

HIDUPKU? 

JIKA MEMANG SALAH, 

DAN TAK BISA. 

BIARLAH,TAK APA 

TAPI,IZINKAN AKU UNTUK MENIKMATI TATAPAN MATA DAN  

SENYUMMU 

WALAU BUKAN UNTUK AKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AYAH 

M.SALMAN ALFARIZI 

IX-8 

 

AYAH... 

ENGKAULAH PAHLAWANKU 

ENGKAULAH YANG BEKERJA KERAS DEMI KELUARGAMU 

ENGKAU YANG SELALU BANTING TULANG DEMI ANAK- 

ANAKMU 

HUJAN DAN PANAS TIDAK MEMUDARKAN SEMANGATMU 

ENGKAU RELA MENGORBANKAN WAKTU DAN NYAWAMU 

HANYA UNTUK SEBUAH KEBAHAGIAAN 

DISETIAP DOAMU ENGKOU RENUNGKAN UNTUK AKU ANAKMU 

 

 

 

 



   AYAH... 

   MAAFKANLAH AKU YANG SELALU MENYAKITI 

   HATIMU 

   AKU BERJANJI AKU AKAN MENGHARUMKAN 

   NAMAMU 

   DEMI SENYUMMU YANG INDAH ITU.                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IBU 

 BINTANG FIRDAUS 

IX-8 

IBU... 

IBU ADALAH SESEORANG YANG HEBAT DIMATAKU 

DAN DIA ADALAH PAHLAWANKU 

IBUKU SANGAT MENYAYANGI PADA SAAT KECIL SAMPAI HARI  

INI 

   IBU... 

DIA ORANG YANG SANGAT KUAT 

 MESKI RASA LELAH SELALU DATANG  

  DIA SELALU TERSENYUM DI HADAPANKU 

  OH IBU MAAFKAN LAH ANAKMU YANG SELALU TIDAK 

  PATUH TERHADAPMU 

 IBU.... 

TERIMAKASIH YANG SUDAH MERAWATKU DENGAN TULUS DAN  

KASIH SAYANG 



SEKARANG DAN SELAMANYA 

 AQUELA.R 

 IX-8 

 

KOU TAU APA ALASAN DIA BEGITU INDAH ? 

KARENA SENJA TENGELAM DI MATANYA 

BULAN TERSEMBUNYI DI BALIK SENYUMANNYA 

DAN MENTARI PAGI SELALU BERSAMANYA 

 

          DAN SAYA ADALAH SALAH SATU DARI BERIBU ORANG 

          YANG SELALU TENGGELAM DALAM TATAPNYA 

          SELALU TERHANYUT DALAM SENYUM MANIS NYA 

          YANG MERASAKAN HANGAT SAAT BERSAMA NYA 

 

JIKA DITANYA INGIN BERSAMA NYA SAMPAI KAPAN 

SAYA HANYA AKAN MENJAWAB DENGAN DUA KATA 

YAITU , SEKARANG DAN SELAMANYA. 



YA  ROSULULLOH 

RIFKY RIDHO.S 

IX-8 

 

ALANGKAH INDAH NYA HIDUP INI... 

ANDAI DAPAT KU TATAP WAJAHMU... 

KAN PASTI MENGALIR AIR MATAKU... 

KARENA PANCARAN KETERANGANMU 

 

   YA RASULULLAH... 

   KAU ADALAH RASUL UTUSAN ALLAH 

   DI MATAKU DAN DIMATA UMAT MU 

   KAU ADALAH TELADAN ,MANUSIA YANG SEMPURNA 

   DAN TIADA MANUSIA YANG SEMPURNA DI DUNIA INI 

   SELAIN ENGKAU “ YA ROSULULLOH“ 

 

 



JARAK ITU 

VERLY RAHMANA, S. 

IX -8 

 

Aku mendekat, engkau pun menjauh 

Berjuta jarak menjadi waktu  

Jemu 

 

Aku mengejar, engkau menjauh 

Aku berhenti, engkau menghilang 

Terentang jarak tiada arti 

Mati 

 

Maukah batas antara kita? 

Selalu terpampang jarak 

Kekal dalam jarak? 

 



Jarak itu 

Dan kebosanan itu 

Buanglah dari benakmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IBU 

NURANI SITI AISAH/IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Kegelapan menerpa pikiranku  

Sulitku bayangkan   

Betapa rumit perjuangannya 

Sosok wanita… 

Yang rela memperjuangkan nyawanya 

Wanita yang selalu menyayangi anaknya 

Dalm keadaan apapun dia umbar senyumnya 

Wajahnya memancarkan cahaya indah  

Dia bidadariku di dunia ini 

 

 

 

 



 

RINDU 

MUSTIKA A./IX-5 

SPN 43 BANDUNG 

 

Rindu yang melanda hati  

Semakin tak menentu 

Karena sang pembawa rindu 

Hilang bagi ditelan waktu 

 

Rindu yang menghampiri 

Terus saja mengerutu 

Karna sang pemilik rindu 

Haya diam membisu 

 

 



 

SAHABATKU 

DENISA RAHMANIA/IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Sahabat ku… 

Kau adalah bagian hidupku  

Suka duka kita jalani Bersama 

Disaat aku membutuhkanmu, kau selalu ada 

 

Aku beruntung mempunya sahaba tsepertimu 

Mungkin tidak banyak orangng sepertimu  

Terimakasih sahabatku…  

Kau adalah yang terbaik 

 

 



 

 JANGAN RUSAK AKU 

KEVIN PUTRA ANDRIAN/IX-5 

SMPN 4 BANDUNG 

 

Jangan rusak aku.. 

Jagalah aku… 

Manfaatkanlah aku… 

Jangan biarkanlah aku… 

 

Jika kau membutuhkanku 

Akupun akan membantumu 

Jika kau merusakku 

Kau juga yang terkena dampaknya 

 

Jadi kanlah aku sebagai paru paru duniamu 

Karan hutan separuh jiwamu 



 

 

SELAMAT TINGGAL KENANGAN 

HILDA SHEVA ADZKIA/IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Aku tau, sulit rasanya melupakan kita yang dulu 

Padahal, kamu begitu mudah melupakan aku 

Kita yang dulu pernah ada  

Kita yang dulu Bersama 

 

Apakah kamu tau? Yang tersulit itu 

Bukan mengucapkan selamat tinggal.. 

Tapi, untuk membiasakan diri disaat aku sadar 

Bahwa sekarang aku dan kamu bukanlah kita 

 

 



 

LELAH 

RENATA SYAKHARANI / IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

   

 Lelah,  

 Sungguh Lelah 

 Berlari tapi tak tahu arah 

 Berlari tapi hanya ada jalan buntu 

   

 

          Lelah  

   Sungguh Lelah 

   Berharap tapi percuma 

   Berusaha tapi sia sia 

  



 Lelah 

 Sungguh Lelah 

 Memperjuangkan yang tidak pasti 

 Berjuang tapi tak pernah di hargai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAHABAT 

DWI AYU NURANI/IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Diantara bermilyar-milyar manusia dibumi 

Hanya kaulah yang dengan senang hati menemaniku 

Menemani hariku yang penuh suka duka 

Setia menemani keterpurukanku  

   

Kau bagai satu bintang yang bersinar 

Diantara berjuta-juta bintang dilangit 

Kau bersinar menerangi malamku 

Ditengah gelapnya malam 

Kau siap memberiku penerangan 

 

 

 



Disaat  aku  terluka  

Kau selalu ada membalut lukaku 

Disaat aku bahagia  

Kau slalu ikut berbahagia 

 

   Sahabat…. 

   Kita selalu tertawa Bersama 

   Menangis Bersama 

   Suka duka kita jalani Bersama 

 

Sahabat…. 

Kau hanya satu dan takkan pernah menjadi dua 

 

 

 

 

 



KATA ORANG 

AlVINI INDRIANI SETIAWAN/ IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Kata orang cinta itu buta 

Tapi kenapa aku tetap bisa memandangi 

Keindahanmu 

Kata orang cinta taka da 

logika 

Tapi kenapa pikiranku 

teratur menyimpan 

Senyumu 

 

Kata orang cinta itu menyakitkan  

Tapi kenapa aku tetap  

Bertahan. 

 

 



 

MENTARI 

ARIF SUBARJAH/IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Kau hadir disaat ku menantikan senja 

Senja yang hangat diselimuti awan jingga 

Disaat ku sendiri meratapi kesalahanku di balik hari ini 

 

Oh….mentari,kau hadir saat diriku merindukan sosoknya 

Menemanika disaat senja 

Ku berterimakasih ….wahai mentari 

Atas diikuti rasaku padamu,selama ini 

 

 

 

 



IBU 

ALIFAH RATNA SARI/IX- 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Kau mengandungku kau melahirkanku 

Kau bersusah payah membesarkanku 

Kau selalu membelaku,kau melindungiku  

Tapi entah kenapa aku slalu menyakii hatimu 

Maafkan aku,belim bisa membahagiakanmu 

Maafkan aku slalu menyusahkanmu 

Ibu kau bidadari yang aku punya di dunia ini 

Sehatlah selalu,ku doakanmu selalu  

Aku harap kita akan terus Bersama di Jannah nanti 

 

 

 



TENTANG DIRIMU 

CAHAYA PRATIWI PUTRI/IX-5 

SMPN 43 BANDUNG 

 

Hijau warnamu menggambarkan keunikanmu  

Bola matamu mencerminkan pribadimu  

Keunikan dalam dirimu ya begitulah dirimu 

Yang ku kenal,bisakah ku hidup tanpa dirimu 

Tanpa kau sadari  

Diriku ingin seperti dirimu  

Yang selalu dikagumi  

Kau seorang yang ada di bumi ini 

Tapi tak bisa kutemui 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


