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DAFTAR ISI 
 

Lebah dan Madu (1) 

Bagaimana terjadinya awan? (1) 

Agar Otak Segar,Makanlah Pisang (1) 

Seperti Apa Wajahmu..? (1) 

Gajah si Belalai Panjang 

Membuat Tulisan Rahasia 

Mengapa Terjadi Gempa? 

Kupu-kupu 

Belajar dari Semangka 

Apa Itu E-mail? 

 
 

Bagaimana  
Terjadinya Awan? 

 

 
 

Panas dari matahari akan 

menyebabkan air di-laut, sungai 

dan danau menguap. Uap air 

yang hangat tersebut akan 

bergerak naik keatas, dan saat 

uap tersebut naik, uap air mulai 

menjadi dingin. Hasilnya, uap air 

tersebut mulai berkondensasi 

membentuk kembali butiran-

butiran air. Kumpulan dari 

butiran-butiran air dilangit 

tersebut yang kita kenal              

sebagai awan. 

Butiran-butiran air yang makin 

lama makin membesar akhirnya 

akan jatuh kembali ke bumi 

sebagai hujan. Kadangkala, suhu 

udara yang terlalu dingin 

membuat butiran-butiran air 

tersebut membeku membentuk 

es dan jatuh kembali ke bumi 

sebagai salju. 
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Agar Otak Segar, 
Makanlah Pisang 

 
Pisang mengandung vitamin C, B 

kompleks, B6, dan serotonin. Zat ini 

aktif sebagai neurotransmitter yang 

memperlancar fungsi otak. Maka, jika 

otak mengalami keletihan, ada baiknya 

mengonsumsi pisang. 
 

Pisang memiliki kandungan nutrisi yang 

lebih tinggi dibanding dengan beberapa 

buah-buahan lain.  
(bersambung ke hal 2) 

 

 

Lebah dan Madu 
 

 
Teman-teman, pernahkah kamu melihat madu dan 

meminumnya? Tahukah teman-teman dari mana madu 

itu berasal…??? Kita cari tahu yuk….!! 
 

Hari ini, Aminah merasa tidak sehat. Ia merasa 

kedinginan dan terserang batuk. Ibu mengatakan 

kepadanya: “Yang kamu butuhkan adalah segelas 

minuman madu hangat yang nikmat. Ayo kita beli madu 

dan batuk kamu akan segera sembuh setelah 

meminumnya, insya Allah.”  
 

Aminah dan ibunya pun pergi ke supermarket. Mereka 

berhenti di rak yang menyajikan madu.  

“Oh ibu, madu ini memiliki warna yang bermacam-

macam.” Ucap Aminah dengan gembira.  

“Lihat, madu yang ini berwarna putih, dan yang ini 

berwarna keemasan, dan yang di sana berwarna 

kecoklatan.”  

“Iya Aminah.” Jawab ibunya.  

“Madu itu ada beberapa jenis, ada madu semanggi, madu 

bunga lavender, madu pohon kayu putih, dan madu yang 

berasal dari campuran bunga-bunga liar.”  

“Tetapi, bukankah madu itu berasal dari bunga-bunga?” 

tanya Aminah  

“Yang benar saja, kamu kan tahu kalau itu tidak benar.” 

Jawab ibunya.  

“Kamu tahu bahwa lebah menghasilkan madu. Lebah 

terbang dari satu bunga ke bunga yang lain untuk 

mengumpulkan serbuk bunga yang disebut pollen dan 

cairan yang disebut nektar. Kemudian, mereka membuat 

madu dengan tubuh mereka. karena bunga-bunga 

memiliki warna dan aroma yang berbeda, maka akan 

menghasilkan madu yang berbeda juga.                 

 (bersambung ke hal 2) 
  

Seperti Apa Wajahmu..? 
 
Teman-teman, lihatlah gambar di 

bawah ini., lalu katakan, seperti 

apa ekspresi wajahmu…? Yuuuk 

kita cari tahu. Kalian bisa mencoba 

ekspresi ini di depan cermin.  

 
Kalau kamu adalah anak yang suka 

tersenyum kepada orang lain, 

selalu bergembira dan tertawa, 

maka sudut bibirmu akan 

terangkat keatas dan terlihat 

cantik seperti bunga merah jambu 

ini. Wajah yang selalu terlihat 

berseri.  
 

Kalau kamu seorang pendiam, 

tidak banyak berbicara, dan juga 

tidak tersenyum kepada teman-

temanmu, maka wajahmu akan 

terlihat datar seperti bunga 

berwarna biru ini. 
 

 

(bersambung ke hal 2) 

 
Membuat Surat Rahasia 

 

Pernahkah kalian melihat surat 

rahasia? Surat rahasia yang kita 

maksud adalah surat yang terlihat 

kosong untuk menyampaikan 

rahasia kepada teman.  

Loh.. surat kok bisa kosong 

isinya? Iya, surat itu terlihat 

kosong, tetapi sebenarnya ada 

tulisan dengan tinta rahasia di 

atasnya.  

Dengan menggunakan cara tertentu tulisan di atas surat 

itu dapat terbaca. Bagaimana caranya ya…? Kita coba 

yuuk..! 
 

Bahan-bahan yang dibutuhkan: 
 

1. Setengah bagian jeruk lemon. 

2. Air;  

3. Sendok;  

4. Mangkuk kecil;  

5. Kapas (cotton bud ) 

6. Kertas putih;  

7. Bola lampu atau sejenisnya (bisa juga diganti dengan 

setrika yang panas). 

(bersambung ke hal 2) 

 

 

Kupu-kupu 
 

 
 

Pernah lihat kupu-kupu?              

Itu loh, binatang yang bisa terbang, 

sayapnya tipis, warnanya berbeda-

beda dan semuanya indah, 

subhanallah. 
 

Kupu-kupu itu dulunya hanya 

telur kecil yang menempel di 

dedaunan. Kecil sekali, tidak 

seperti telur ayam. Telur itu 

nantinya menetas jadi ulat.  
 

Nah, ulat itu makanannya daun-

daunan. Makanya kadang kita lihat 

daun suka ada bolong-bolongnya. 

Nantinya, ulat itu akan 

membungkus dirinya dengan 

benang yang keluar dari mulutnya. 

Subhanallah, Maha Besar Allah 

yang menciptakannya.  

 
(bersambung ke hal 2) 

 

Buletin Elpoin             hal 1 

 

Desain buletin ini buat oleh Asep Mahmud, 

Guru KKPI SMK Pondok Indah. Buletin 

ini akan diterbitkan oleh Seksi Mading 

Pengurus OSIS. Selasa, 8 Maret 2011. 



  
Agar Otak Segar, Makanlah 
Pisang        (sambungan dari hal 1) 
 

Pisang memiliki cadangan energi yang cepat 

jika dibutuhkan, sehingga jika otak sedang 

letih, ngemil pisang akan lebih baik. Apalagi 

pisang kini telah dapat dikonsumsi dengan 

berbagai variasi makanan ringan.  
 

Berdasarkan cara mengkonsumsi, pisang 

dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu 

banana dan plantain. Banana adalah pisang 

yang lebih sering dikonsumsi dalam bentuk 

segar  

setelah buah matang, contohnya pisang 

ambon, susu, raja, seribu, dan sunripe. 

Plantain adalah pisang yang dikonsumsi 

setelah digoreng, direbus, dibakar, atau 

dikolak, seperti pisang kepok, siam, kapas, 

tanduk dan uli.  
 

Pisang mempunyai kandungan gizi yang 

sangat baik. Dibanding buah-buahan yang 

lain, pisang lebih banyak memiliki kandungan 

energi yang dapat dimanfaatkan sewaktu-

waktu. Selain itu, pisang juga kaya mineral 

seperti kalium, magnesium, fosfor, besi dan 

kalsium. Vitamin yang terdapat dalam pisang 

di antaranya vitamin C, B kompleks, B6, dan 

serotonin yang aktif sebagai 

neurotransmitter dalam kelancaran fungsi 

otak.  
(Anna F, narasumber : DR. IR Faisal Anwar, 

MS, staf pengajar jurusan gizi masayarakat dan 

sumber daya keluarga IPB). @biz 

 

 
Lebah dan Madu 

(Sambungan dari hal 1) 
 

Jika lebah-lebah tersebut hanya memiliki 
serbuk bunga saja, mereka membuat serbuk 
madu, yang berwarna hampir putih, seperti 
yang ada di dalam toples ini.  
 

Jika lebah-lebah tersebut menghisap bunga 
lavender, seperti di daerah selatan Prancis, 
kamu akan dapatkan madu berwarna 
keemasan yang indah ini. Dan apabila lebah-
lebah itu pergi untuk menghisap bunga-
bunga liar di hutan, mereka akan 
memproduksi madu bunga hutan.”  
Aminah berpikir beberapa saat, dan 
kemudian bertanya kembali, “Tetapi, 
siapakah yang mengajari lebah-lebah itu 
bagaimana membuat madu?”  
 

“Allah lah yang mengajari mereka, sayang.” 
Ibu mencoba menjelaskan. “Ketika lebah-
lebah itu membuat madu, mereka mematuhi 
perintah Allah. Apakah kamu tahu, bahwa 
Allah menerangkan kepada kita tentang 
lebah di dalam al-Qur’an? Dengarkan apa 
yang Ia katakan.”  
 

Kemudian ibu Aminah menceritakan 
kepadanya beberapa ayat dari surat an-
Nahl, “Lebah” : 
 

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. 
Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, 
dipohon-pohon kayu, dan di tempat yang 
dibuat manusia. Kemudian, makanlah dari 
tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 
tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah 
dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu 
keluar minuman (madu) yang bermacam-
macam warnanya, di dalam-nya terdapat 
obat yang menyembuhkan bagi manusia.” 
(QS. An-Nahl: 68-69)  
 

(Ummu Falih, sumber: missionislam.com) 

 

 
Seperti Apa Wajahmu..? 

 (sambungan dari hal 1) 
 

Kalau kamu suka marah-marah dan 

cemberut,  selalu merajuk dan 

menunjukkan rasa jengkel kepada 

teman- temanmu, marah pada ibu dan 

adik-adikmu, sudut bibirmu akan tertarik 

ke bawah dan terlihat seperti bunga 

berwarna merah ini. Jelek yahh! 
 

Nah, kalian sudah mencobanya sendiri. 

Wajah mana yang terlihat lebih 

cantik….? Bunga yang berwarna merah 

jambu kan? Karena itu kita harus 

berusaha untuk selalu ramah terhadap 

orang lain, tersenyum dan riang. Kalau 

kita selalu terlihat diam tanpa ekspresi, 

tidak marah tetapi tidak pernah 

tersenyum, teman-teman akan segan 

mendekati kita. Kita akan terlihat 

sombong dan menutup diri, tidak ingin 

bergaul. 
 

Dan jangan pula seperti si bunga merah, 

selalu terlihat cemberut. Teman-teman 

akan menjauhi kita kalau kita sering 

marah-marah. Sungguh tidak enak 

rasanya jika kita tidak mempunyai teman 

bukan? 

 

 

Membuat Surat Rahasia 
(Sambungan dari hal 1) 

 

Cara membuatnya: 
 

1. Peraslah sebagian jeruk lemon ke 

dalam mangkuk kecil, dan 

tambahkanlah beberapa tetes air. 

2. Aduklah air dan jeruk tersebut 

dengan sendok. 

3. Masukkan cotton bud ke dalam 

campuran tersebut, dan tulislah 

pesanmu di atas kertas putih. 

4. Tunggulah sampai kering dan tulisan 

tidak akan terlihat sama sekali. 

5. Jika kamu telah siap membacakan 

pesan rahasia kepada temanmu atau 

kepada orang lain, panaskanlah kertas 

tersebut dengan mendekatkan kertas 

tersebut lampu bohlam. 
 

 

Apa yang terjadi? 
 

Perasan jeruk adalah zat                  

organic yang mengalami                            

oksidasi dan berubah                               

menjadi coklat ketika                              

dipanaskan. Mencairkannya dengan air 

membuatnya sulit untuk dilihat ketika 

dituliskan di atas kertas, tidak akan ada 

yang mengetahui tulisan tersebut sampai 

dipanaskan dan pesan rahasia itu pun 

terlihat. 
 

Zat-zat lain yang dapat bekerja dengan cara 

yang sama adalah perasan jeruk lemon, 

madu, susu, air perasan bawang putih, dan 

lain-lain. Tinta rahasia juga dapat dibuat 

dengan menggunakan reaksi kimia, atau 

dengan melihat cairan tertentu di bawah 

cahaya ultraviolet.  
 

Nah teman-teman, kalian sudah berhasil 

mencobanya? Jika kalian mempunyai 

pengalaman menarik 

tentang percobaan ini, beri tahu aku ya....! 

 

 
 

Buletin Elpoin             hal 2 

Kupu-kupu 
(Sambungan dari hal 1) 

 

Nah, setelah selesai membungkus diri 

dengan benar, jadilah kepompong. 

Kepompong juga warnanya macam-

macam loh. Setelah menjadi 

kepompong, ulat yang ada di dalam akan 

berubah jadi kupu-kupu.  
 

Oh ya teman-teman, kalau lihat kupu-

kupu yang sedang keluar dari 

kepompongnya, teman-teman tidak 

perlu membantu kupu-kupu itu keluar. 

Kadang-kadang kalau dibantu, kupu-

kupunya jadi tidak bisa terbang. Kasihan 

kan... Nah, jika teman-teman lihat kupu-

kupu, jangan lupa ya untuk memuji 

Allah. Subhanallah...            (Ummu Maryam)  

 
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kupu-kupu 

 

A Good Book is A Good 
Friend 

Sebaik-baik teman adalah buku 

 

Apa Itu E-mail? 
 

 

E-mail merupakan singkatan dari 

Elektronic Mail yang berarti su-rat 

menyurat dalam Internet. E-mail 

banyak digunakan karena alasan 

mudah dikirim dan cepat sampai 

tujuan.  
 

E-mail tidak memerlukan 

kertas atau prangko, 

melainkan cukup 

mengetik melalui 

keyboard dan dalam 

hitungan detik setelah 

dikirim, su-rat akan 

sampai tujuan meskipun 

jarak penerima mencapai 

ribuan kilometer, tanpa 

batasan ruang dan waktu.  
 

E-mail merupakan salah satu fasilitas 

dari Internet yang paling sering 

digunakan dan paling populer. Setidak 

.nya setiap orang yang mengakses 

Internet, mereka pasti tidak lupa 

memeriksa kotak masuk (inbox) dalam 

e-mailnya. 

 

Belajar dari Semangka 
 

Perhatikanlah buah se-                 

mangka, labu dan sejenisnya.                  

Allah menciptakanbuahnya                   

besar, dan Dia menjadikan pohonnya 

merambat ke tanah. Kalau berdiri tegak 

seperti tanaman lain, maka dia tidak akan 

kuat menahan berat buahnya. 
 

Maka dengan hikmah-Nya, Allah 

menjadikannya menjalar di atas tanah, agar 

dia bisa meletakkan buahnya disana, 

sehingga bumilah yang menahan berat 

buahnya. 
 

Kalau pernah melihatnya, tanaman 

semangka batangnya kurus dan lemah 

menjalar di atas tanah, sedangkan buahnya 

berada di sekitarnya. @ 

 


