
LAMPIRAN 
 

A.1 Form1 
 

Private Sub Command1_Click() 
Form1.Hide 
Form3.Hide 
Form4.Hide 
Form2.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
Form1.Hide 
Form2.Hide 
Form3.Show 
Form4.Hide 
End Sub 
 
Private Sub Command3_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Form4.Hide 
Form2.Hide 
Form3.Hide 
End Sub 
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A.2 Form2 
 
Dim conn As ADODB.Connection 
Dim rs As ADODB.Recordset 
Dim cmd As ADODB.Command 
 
Private Sub buttonmenu_Click() 
Form4.Hide 
Form2.Hide 
Form3.Hide 
Form1.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
Dim a As Integer 
Dim b As Integer 
Dim posisi As Integer 
Dim tampung As String 
posisi = 0 
b = Len(RichTextBox1.Text) 
 
Do 
   tampung = "" 
   a = 1 
   a = a + posisi 
      Do 
         tampung = tampung & (Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) 
         a = a + 1 
      Loop Until ((Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) = " " Or a > b) 
       
      posisi = a 
      SQL = "select * from spam_true where word= '" + tampung + "' " 
      Set rs = conn.Execute(SQL) 
      If Not rs.EOF Then 
         SQL = "update spam_true Set freq= FREQ+1 where word ='" + tampung + 
"'" 
         Set rs = conn.Execute(SQL) 
      Else 
         SQL = "Insert into spam_true (word,freq) values ('" + tampung + "'" + ", 1)" 
         Set rs = conn.Execute(SQL) 
      End If 
Loop Until a >= b 
MsgBox ("Data spam berhasil dimasukkan!") 
 
 
End Sub 
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Private Sub Command3_Click() 
Dim a As Integer 
Dim b As Integer 
Dim posisi As Integer 
Dim tampung As String 
posisi = 0 
b = Len(RichTextBox1.Text) 
 
Do 
tampung = "" 
a = 1 
a = a + posisi 
 
    Do 
    tampung = tampung & (Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) 
    a = a + 1 
    Loop Until ((Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) = " " Or a > b) 
 
 
posisi = a 
 
 
   SQL = "select * from spam_no where word= '" + tampung + "' " 
   Set rs = conn.Execute(SQL) 
   If Not rs.EOF Then 
    
    
      SQL = "update spam_no Set freq= FREQ+1 where word ='" + tampung + "'" 
      Set rs = conn.Execute(SQL) 
       
    
   Else 
      SQL = "Insert into spam_no (word,freq) values ('" + tampung + "'" + ", 1)" 
       
      Set rs = conn.Execute(SQL) 
    
   End If 
 
 
Loop Until a >= b 
MsgBox ("Data bukan spam berhasil dimasukkan!") 
 
 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
Form2.Hide 
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Form1.Hide 
Form3.Hide 
Form4.Show 
End Sub 
 
Private Sub Dir1_Change() 
File1.Path = Dir1.Path 
End Sub 
 
Private Sub Drive1_Change() 
Dir1.Path = Drive1.Drive 
End Sub 
 
Private Sub File1_Click() 
selectedfile = File1.Path & "\" & File1.FileName 
RichTextBox1.FileName = selectedfile 
End Sub 
 
 
Private Sub Form_Load() 
Set conn = New ADODB.Connection 
   conn.ConnectionString = " Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" 
+ App.Path + "\spam.mdb" 
   conn.Open 
End Sub 
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A.3 Form3 
 
 
Dim conn As ADODB.Connection 
Dim rs As ADODB.Recordset 
Dim rs2 As ADODB.Recordset 
 
Dim vtotal As Double 
Dim vtotal2 As Double 
 
 
Private Sub buttonmenu_Click() 
 
Form2.Hide 
Form3.Hide 
Form1.Show 
Form4.Hide 
End Sub 
 
 
Private Sub Command2_Click() 
 
Dim a As Integer 
Dim b As Integer 
Dim posisi As Integer 
Dim tampung As String 
Dim v_a As Double 
Dim total_va As Double 
Dim v_a2 As Double 
Dim total_va2 As Double 
Dim x As Double 
Dim y As Double 
 
vtotal = 0 
vtotal2 = 0 
total_va = 0 
total_va2 = 0 
 
posisi = 0 
b = Len(RichTextBox1.Text) 
 
Set conn = New ADODB.Connection 
conn.ConnectionString = " Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + 
App.Path + "\spam.mdb" 
conn.Open 
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Do 
   tampung = "" 
   a = 1 
   a = a + posisi 
       
       
      Do 
         tampung = tampung & (Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) 
         a = a + 1 
      Loop Until ((Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) = " " Or a > b) 
       
      posisi = a 
      SQL = "select * from spam_true where word= '" + tampung + "' " 
      SQL2 = "select * from spam_true" 
       
      Set rs = conn.Execute(SQL) 
      Set rs2 = conn.Execute(SQL2) 
       
      vtotal = 0 
      If Not rs.EOF Then 
         Do 
            vtotal = vtotal + rs2!freq 
            rs2.MoveNext 
         Loop Until rs2.EOF 
         rs.MoveFirst 
          
         
         v_a = rs!freq / vtotal 
         total_va = total_va + v_a 
              
      End If 
    
    
Loop Until a >= b 
Text1.Text = total_va 
posisi = 0 
 
Do 
   tampung = "" 
   a = 1 
   a = a + posisi 
       
      Do 
         tampung = tampung & (Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) 
 
         a = a + 1 
      Loop Until ((Mid(RichTextBox1.Text, a, 1)) = " " Or a > b) 
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      posisi = a 
      SQL = "select * from spam_no where word= '" + tampung + "' " 
      SQL2 = "select * from spam_no" 
       
      Set rs = conn.Execute(SQL) 
      Set rs2 = conn.Execute(SQL2) 
      vtotal2 = 0 
      If Not rs.EOF Then 
         Do 
            vtotal2 = vtotal2 + rs2!freq 
            rs2.MoveNext 
         Loop Until rs2.EOF 
         rs.MoveFirst 
        
         v_a2 = rs!freq / vtotal2 
          
         total_va2 = total_va2 + v_a2 
          
      End If 
 
      
 
Loop Until a >= b 
Text2.Text = total_va2 
 
 
 
vtotal = 0 
vtotal2 = 0 
 
SQL = "select * from spam_true" 
Set rs = conn.Execute(SQL) 
       
If Not rs.EOF Then 
   Do 
      vtotal = vtotal + rs!freq 
      rs.MoveNext 
   Loop Until rs.EOF 
End If 
 
SQL = "select * from spam_no" 
Set rs = conn.Execute(SQL) 
       
If Not rs.EOF Then 
   Do 
      vtotal2 = vtotal2 + rs!freq 
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      rs.MoveNext 
   Loop Until rs.EOF 
End If 
 
Text3.Text = (total_va * (vtotal / (vtotal + vtotal2))) 
Text4.Text = (total_va2 * (vtotal2 / (vtotal + vtotal2))) 
 
If Text3.Text > Text4.Text Then 
    Label5.Caption = "SPAM" 
ElseIf Text3.Text < Text4.Text Then 
    Label5.Caption = "No SPAM" 
Else 
    Label5.Caption = "???" 
End If 
 
 
End Sub 
 
 
Private Sub Dir1_Change() 
File1.Path = Dir1.Path 
End Sub 
 
 
Private Sub Drive1_Change() 
Dir1.Path = Drive1.Drive 
End Sub 
 
 
Private Sub File1_Click() 
selectedfile = File1.Path & "\" & File1.FileName 
RichTextBox1.FileName = selectedfile 
End Sub 
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A.4 Form4 
 

 
Private Sub Command1_Click() 
Form2.Hide 
Form3.Hide 
Form1.Show 
Form4.Hide 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
Adodc1.Refresh 
Adodc2.Refresh 
End Sub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xix



B.1 Bukan Spam 0 (Bukan 0) 

Mungkin ini bukanlah suatu hal yang negatif, tetapi hanya sebagai saran yang 

mungkin dapat membangun gerejaku saja. Yaitu terlalu monotonnya sakramen 

Ekaristi / misa di gereja Katolik yang membuat saya pribadi terkadang menjadi 

bosan untuk pergi ke gereja. Misa yang berjalan seperti itu-itu saja dan tidak ada 

perkembangan yang berarti (kecuali pada saat hari besar) sepertinya terkesan 

membosankan dan bikin kita ngantuk. Saya sendiri berharap bahwa gereja Katolik 

mau merubah ‘sedikit’ kebiasaannya pada Misa hari biasa saja, agar umat tidak 

merasa bosan dan dengan bersamangat mau pergi ke Gereja. Hal yang satu ini 

mungkin tidak hanya ada pada agamaku saja, yaitu kefanatismean yang 

berlebihan. Sikap fanatisme yang berlebihan adalah salah satu penyebab 

terjadinya perpecahan kubu agama di Indonesia. Walau tida semua orang bersikap 

fanatis, tetapi orang yang menganut fanatisme akan menjadi pemicu dalam setiap 

permasalahan (apalagi mengenai agama -SARA) di Indonesia ini. Karena itu saya 

mengimbau agar kita jangan bersikap fanatis tetapi lebih bersifat toleran, karena 

dengan jiwa toleransi yang tinggi kita dapat menyatukan segala perbedaan yang 

ada diantara kita (khususnya bagi para pemeluk agama). 

 

B.2 Bukan Spam 1 (Bukan 1) 

Piramida menyerupai  gunung  buatan. Merupakan salah satu peninggalan seni 

bangun bangsa Mesir. Ada kalanya pada puncak piramida dilapisi oleh emas. 

Untuk membangun piramida, beribu-ribu blok batu kapur diambil dari timur 

sungai Nil, dipasang di atas rakit dari rotan papirus, dibawa ke barat melewati 

sungai, lalu dinaikkan keatas timbunan yang telah ada. Semua itu dikerjakan 

dengan tenaga manusia dan tukang ahli dari Memphis. Di dalam Piramida 

terdapat dua ruangan atau lebih. Yang satu untuk menaruh jenazah, yang lain 

untuk menaruh perlengkapan hidup mewah sesuai status jenazah ketika masih 

hidup. Setelah selesai pintu masuk diratakan dengan teliti hingga tidak berbekas. 

Diyakini bahwa selain ditutup, pintu masuk dan peti jenazah yang terdapat 

didalamnyapun diberi kutukan kematian bagi yang berani  mengusik tidur sang 

jenazah, yang diyakini bahwa rohnya belum mati. Bangunan ini rata-rata selesai 

dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun. Piramida terbesar yang pernah dibuat 
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adalah Piramida milik Firaun Khufu (Cheobs, 2570 SM) yang tingginya kurang 

lebih 150 meter dan panjangnya 250 meter. Di depan Piramida biasanya terdapat 

patung Sphinx yaitu patung singa berkepala Firaun, yang melambangkan kekuatan 

dan kebijaksanaan Firaun. Selain Mesir, peradaban Maya di Amerika Selatan juga 

memiliki bangunan Piramida. Misalnya Piramida Kuikuilko di pinggiran kota 

Meksiko, yang menjadi pusat utama kegiatan dari suku Olmec. (Ferdi) 

 

B.3 Bukan Spam 2 (Bukan 2) 

Buku karangan Engkos Kosasih ini kami pilih karena dalam buku tersebut 

diterangkan seberapa penting olahraga bagi masyarakat yang dalam karya ilmiah 

ini dikhususkan pada para murid SMU St. Angela. Seperti juga tertera pada 

GBHN, bahwa olahraga sangat penting bagi masyarakat. Dalam GBHN tertulis 

bahwa panji Olahraga adalah Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan 

masyarakat. Ini berarti bahwa olahraga harus dilaksanakan oleh setiap orang dari 

semua golongan, baik tua maupun muda, baik yang bergolongan ekonomi lemah 

sampai yang bergolongan ekonomi tinggi, dan sebagainya. Olahraga pun harus 

dilaksanakan di berbagai tingkatan pendidikan dari yang terendah sampai dengan 

yang tertinggi. Seperti tertulis dalam GBHN Pendidikan Jasmani dan Olahraga 

ditangani secara baik mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi atau 

Universitas. Hal ini berarti bahwa kita sebagai murid SMU haruslah pula 

melaksanakan olahraga secara teratur. Oleh sebab itu maka di sekolah kita 

diadakan mata pelajaran olah raga, dua jam pelajaran setiap satu minggu. 

Sedangkan untuk penambahan latihan fisik kita dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di bidang olahraga satu minggu satu kali. 

 

B.4 Bukan Spam 3 (Bukan 3) 

Adalah Nu Kasep Munding Sanggawati, putra mahkota Pajajaran. Mengembara 

demi kesempurnaan menjadi raja. Ia pergi bersama-sama dengan Pamuk Ua 

Kindang Pananjung, Patih Parawa Kalih, Jaksa Gelap Kawang dan istrinya 

Lenggang Pakuan. Mereka semua pergi ke timur. Mereka pun sampai di Nusa 

Bali yang diperintah Demang Patih Naga Bali. Munding Sanggawati diam-diam 

masuk ke Nusa Bali, ia minta agar pintu Elong Kancana tempat para putri 
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dibukakan. Sementara itu putri jelita di Nusa Bali, Nyi Geulang Rarang bermimpi 

tertimpa langit dan pohon beringin runtuh dilanda angin,matahari berkelahi 

dengan bulan,Bintang Timur tampak disebelah Selatan. Maka ia pun pergi ke 

tempat Demang Patih Naga Bali dan jawabnya bahwa ada seorang asing yang 

masuk Nusa Bali  tak ketahuan. Lalu ia  memerintahkan Lengser memeriksa  

Elong Kancana dan ditangkaplah Munding Sanggawati dan Patih Parawa Kalih 

dan dimasukkan dalam penjara besi yang paling ditakuti di Nusa Bali. Kemudian 

Munding Sanggawati mengingat nasihat bahwa bila masuk negeri orang lain harus 

menemui pribumi baik-baik dan meminta ijin akan menumpang. Kini ia hanya 

dapat berharap ada orang Pajajaran yang akan membebaskan mereka. Maka 

tersebutlah di negara Pajajaran, Nu Geulis Aci Malati yang melahirkan seorang 

bayi yang sangat sehat, yang tak memiliki tanda-tanda maut. Ketika sudah 7 hari 

bayi itu menangis meminta nama. Sudah banyak nama tersebut namun bayi itu 

tetap saja menangis, malahan semakin keras saja. Maka datanglah Prabu Munding 

Malati, ditendangnya bayi itu hingga terlontar ke angkasa. Dari awang-awang 

bayi itu meluncur jatuh, tertahan oleh setangkai kembang cempaka warna di 

hutan. Maka turunlah seorang nenek yang sudah sangat tua dan menimang bayi 

itu, sambil berkata "Kuharap kau akan menjadi pemberani, menjadi laki-laki 

langit dan jantan sejagat. Kau sudah terbang ke awang-awang melintas mega 

malang. Maka akan nenek beri nama Badak Pamalang", kemudian bayi itu diam 

dan tertidur nyenyak. 

Ada pun Demang Patih Naga Bali di Nusa Bali, punya ternak peliharaan seekor 

elang tak berbulu yang akan bertelur. Lalu Demang Patih menyuruh elang itu 

membuat sarang di dahan beringin yang menganjur ke sebelah utara, yaitu dahan 

terbesar yang ada di Nusa Bali. Lalu pergilah elang itu dan bertelur disana. 

Telurnya hanya satu namun sangat besar. Tak lama telur itu pun menetas dan 

keluarlah bayi elang yang menganga kelaparan.Elang itu kembali pada Demang 

Patih dan mendapat ijin untuk memberi anaknya makan dari ternak lain dan 

hewan-hewan yang ada di hutan. Elang itu pun melaksanakannya, namun anak 

elang tadi tetap saja kelaparan. Maka Demang Patih memperbolehkan elang tadi 

untuk memangsa manusia asal bukan penduduk Nusa Bali. Elang tadi pergi 

mengelilingi hutan dan menemukan seorang bayi yang tertidur di atas tangkai 
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cempaka warna, lalu memberikannya pada anaknya. Anak elang itu menelan bayi 

tadi yang tak lain adalah Badak Pamalang. Namun Badak Pamalang tidak mati 

dalam perut elang,tapi tumbuh kian membesar. Sejak itu elang tadi tak lagi 

meminta makan,sementara Badak Pamalang berada dalam ususnya. 

 

B.5 Bukan Spam 4 (Bukan 4) 

judul laporan yang akan kami susun. Dilihat dari asal katanya yaitu usaha berarti  

kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu 

maksud, yang adalah  kata penyerta dalam suatu kalimat, diperlukan berarti 

dibutuhkan, dalam berarti tentang, mengembangkan berarti menjadikan maju, 

bakat berarti dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan) yang dibawa dari lahir, 

non-akademik berasal dari dua buah kata yaitu non yang berarti tidak dan 

akademik yang berarti bersifat akademis atau ilmu pengetahuan, sehingga non-

akademik berarti tidak bersifat akademis atau tidak bersifat ilmu pengetahuan, 

para adalah kata penyerta yang berarti banyak, murid berarti orang (anak) yang 

sedang berguru, menurut berarti berdasar; sepanjang (kabar, pendapat, dsb), 

empat berarti jumlah bilangan yang banyaknya tiga ditambah satu, orang berarti 

penolong bilangan untuk manusia, pembimbing berarti orang yang membimbing; 

pemimpin; penuntun, ekstrakurikuler berasal dari dua buah kata yaitu ekstra yang 

berarti di luar, dan kurikuler yang berarti bersangkutan dengan kurikulum, 

sehingga ekstrakurikuler berarti kegiatan tambahan di luar yang bersangkutan 

dengan kurikulum (perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah), di 

adalah preposisi penunjuk tempat, lingkungan berarti daerah yang termasuk di 

dalamnya, SMU St. Angela adalah nama salah satu SMU swasta di Bandung. 

 

B.6 Bukan Spam 5 (Bukan 5) 

Cerita diawali dengan pemunculan Jim West (Will Smith) yang digambarkan 

sebagai seorang koboi kulit hitam yang memiliki daya tarik terhadap wanita, atau 

yang lebih sering disebut playboy. Saat sedang berusaha menangkap musuh 

bebuyutan yang membunuh kedua orangtuanya, Jendral Mc.Grath, ia bertemu 

dengan rekan sekerjanya yang bernama Artemus Gordon. Rekannya ini sangat 

suka menyamar dan membuat berbagai peralatan yang fantastis. Berdua mereka 
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diperintahkan oleh presiden Amerika untuk menangkap Mc.Grath dan 

Dr.Loveless, orang yang menculik sejumlah ilmuwan terkemuka di Amerika. 

Ditengah perjalanan mereka bertemu dengan Rita (Salma Hayek), yang ikut 

dengan mereka untuk membebaskan salah satu ilmuwan tersebut.  Dalam 

kesempatan tersebut mereka berdua berusaha menarik perhatian Rita. Setelah 

mengalami pengejaran yang cukup seru, West mendapati Mc.Grath telah tewas 

dibunuh oleh Loveless yang menganggap Mc.Grath telah berkhianat. Dari 

Mc.Grath pulalah West mengetahui kalau sebenarnya yang membunuh kedua 

orangtuanya adalah Loveless. Loveless bercita-cita menguasai Amerika dengan 

jalan membuat mesin pembunuh yang canggih, karena itu ia menculik para 

ilmuwan tersebut. Saat West dan Gordon sampai di markas Loveless, mereka 

dikejutkan dengan mesin buatan Loveless yang berupa laba-laba raksasa. Lalu 

Loveless berhasil menangkap presiden Amerika, bahkan Gordon dan Rita pun 

ikut tertangkap saat berusaha menyelamatkan presiden. West segera melakukan 

tindakan penyelamatan dengan menyamar menjadi penari wanita. Disaat Loveless 

lengah ia membebaskan Gordon, Rita, dan para ilmuwan.Tetapi presiden tetap 

terbawa oleh Loveless yang segera menaiki mesin laba-laba raksasanya dan 

melarikan diri. West dan Gordon tidak .kehilangan akal, mereka segera mengejar 

Loveless dengan pesawat terbang buatan Gordon. Setelah Loveless terkejar, 

terjadilah perkelahian yang cukup seru. Dengan usaha yang keras akhirnya 

Loveless dapat dikalahkan oleh West dan Gordon .Setelah presiden bebas mereka 

mendatangi Rita untuk meminta kepastian akan cinta mereka. Ternyata Rita telah 

bersuami, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ilmuwan yang ingin 

diselamatkannya itu. West dan Gordon sangat kecewa dan mereka pergi dengan 

menaiki laba-laba raksasa milik Loveless. 

 

B.7 Bukan Spam 6 (Bukan 6) 

raksasa Joggrang Kalapitung. Namun Joggrang Kalapitung hanya mau menukar 

banteng itu dengan putri Lenggang Kancana dari Pajajaran. Baginda Pajajaran 

Munding Sanggawati tetap tenang, malah berkata, Bunuh saja Lenggang Kancana 

dan berikan padanya, mudah kan? Lalu Patih Bima melaksanakan titah baginda 

raja, namun keenam permaisuri lainnya tidak rela dan memeluk Lenggang 
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Kancana, hingga sulit untuk membunuhnya. Kemudian Patih Bima meminta pisau 

yang cukup lebar kepada Sunan Ambu dari Kahyangan. Ketika pisau itu 

diturunkan dari langit, Badak Pamalang melihatnya, dan menyadari kalau ibunda 

Lenggang Kancana dan 6 permaisuri lainnya dalam bahaya. Ia segera mengangkat 

7 permaisuri tadi ke mega malang. Setelah mengetahui persoalannya, Badak 

Pamalang menghampiri Jonggrang Kalapitung dan mengalahkannya saat itu  juga. 

Dengan begitu terpenuhilah syarat putri Angrum untuk dipersunting Baginda 

Raja. Ia tidak sadar bahwa 7 permaisurinya telah menghilang, sebab ia sedang 

bersama putri Angrum. Dan pada saat itu juga 7 permaisuri itu diturunkan dari 

mega malang. Badak Pamalang sangat marah akan tindakan baginda Munding 

Sanggawati, dan menantang untuk membandingkan kecantikan permaisuri dari 

Parakan Wayang, Pajajaran dengan ibundanya yang 7. Bila Pamalang kalah maka 

Nusa Bali diserahkan pada baginda Munding Sanggawati, namun bila menang 

negara Parakan Wayang harus diserahkan pada Badak Pamalang. Tantangan itu 

diterima dengan senang hati oleh baginda raja. Setelah 6 permaisuri dari masing-

masing pihak bertanding, hasil-nya seri, dan permaisuri ketujuhlah penentunya. 

Yang bertanding adalah putri Angrum Ganda Wayang Sari,dari baginda raja 

dengan Lenggang Kancana,dari Badak Pamalang. Keduanya sama cantik, namun 

Sunan Ambu yang  menjadi  juri menyatakan bahwa Lenggang Kancanalah 

pemenangnya. Seharusnya Parakan Wayang menjadi milik Badak Pamalang dan 

Munding Sanggawati diusir dari sana. Namun hal itu dibuat sebagai peringatan 

baginya agar tak menyia-nyiakan nyawa manusia yang mengabdi padanya. Ia 

mengerti, dan Badak Pamalang diangkat sebagai Tumenggung Pajajaran. 

 

B.8 Bukan Spam 7 (Bukan 7) 

Pertama-tama kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

atas kuasanya yang telah ia berikan kepada kami sehingga kami berkesempatan 

untuk menyusun laporan ini dan pada akhirnya selesai. Karya ilmiah ini 

membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMU St. Angela. Prinsip 

dari diadakannya kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan SMU St. Angela, yaitu 

untuk mengembangkan bakat non-akademik para murid. Tetapi, hingga saat ini 

menurut kami prinsip tersebut belumlah tercapai. Kegiatan ekstrakurikuler pada 
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saat ini bagi SMU St. Angela hanyalah sarana monitorisasi kegiatan para murid di 

luar sekolah. Hal ini sangat terlihat dikala murid hendak meminta izin untuk 

keluar sekolah mengikuti perlombaan-perlombaan, ataupun prestasi-prestasi yang 

diperoleh dari kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikatakan minim dan hanya 

didapat oleh ekstrakurikuler tertentu saja. Tujuan khusus dari penyusunan laporan 

ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat menempuh ujian akhir mata pelajaran 

Bahasa Indonesia semester II tahun pelajara  2002-2003. Tujuan umum kami dari 

disusunnya laporan ini, agar sekolah mau meningkatkan dukungannya kepada 

kegiatan ekstrakurikuler secara maksimal sehingga bakat non-akademik siswa 

dapat benar-benar dikembangkan. Terima  kasih kami ucapkan kepada Bapak Drs. 

Y. Sudardi Ary Sunarto selaku pembimbing. Selain itu, kami juga ingin 

mengucapkan terima kasih kepada empat orang guru pembimbing ekstrakurikuler 

di lingkungan SMU St. Angela yang telah bersedia kami wawancarai. Tak lupa 

kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu 

kami secara langsung maupun tidak. Pada akhirnya kami mohon maaf apabila ada 

kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga anda yang telah membaca laporan 

ini sudi memberikan kritik dan saran karena laporan ini masih jauh dari sempurna. 

Sehingga, kami dapat memperbaiki kesalahan kami itu di kemudian hari. Sekali 

lagi, kami ucapkan terima kasih. 

 

B.9 Bukan Spam 8 (Bukan 8) 

dan mencoba keluar. Pamalang berhasil keluar dan ditariknya usus elang tadi agar 

mati, begitu pula induknya. Maka turunlah ia dan pergi mencari ibundanya. 

Namun tak ada di biliknya, maka ia membuat mustika anjing yang disuruhnya 

mencari jejak ibunya. Sesampainya ia di airterjun Cimanderacun, ia menemukan 

ibunya telah bunuh diri. Tapi dengan kesaktian Pamalang, ibunya hidup kembali, 

dan memberinya seekor ayam sebagai teman main anaknya itu. Ayam itu diberi 

nama Si Kentri Aji Malang Dewa. Setelah beberapa hari Si Kentri menceritakan 

tentang seorang raja yang dimasukkan dalam penjara besi, Pamalang ingin 

mengetahuinya dan pergi ke sana bersama Si Kentri. Lalu mereka mengetahui 

bahwa ada manusia dalam penjara besi tersebut, dengan kesaktiannya Pamalang 

menghancurkan penjara itu sekali pukul dan membawa serta merawat orang yang 
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ada di dalam penjara besi tadi. Orang itu adalah Nu Kasep Munding Sanggawati 

dan Ua Kindang Pananjung. Lalu mereka pergi bersama-sama ke tempat ibu 

Pamalang. Lalu Badak Pamalang meminta doa restu ibunya untuk pergi 

menghancurkan dan mengganti raja Nusa Bali. Ia pertama kali menghancurkan 

Kabuyutan Beusi Malela dan menyerap kesaktian tempat keramat itu. Kemudian 

ia menghancurkan Kabuyutan Beusi Kuning, Kabuyutan Tiwuan Gantung, 

Kabuyutan Ular Laki, dan Kabuyutan Kancah Malela, tanpa ragu ia menyerap 

semua kesaktian tempat-tempat keramat itu hingga ia menjadi sangat sakti dan 

digjaya. Setelah itu ia sampai di kerajaan Nusa Bali dan menghancurkannya 

dengan mudah, sampai ia bertemu Demang Patih Naga Bali yang juga sakti. 

Namun Demang Patih sudah tua dan harus mengakui kekalahannya dari Badak 

Pamalang. Setelah itu raja Nusa Bali diganti oleh Munding Sanggawati. Badak 

Pamalang menjabat sebagai senapati disana. Setelah Berapa lamanya Munding 

Sanggawati menjadi raja, ia teringat akan surat ibunya yang belum boleh dibuka 

sebelum menjadi raja. Kini ia telah menjadi raja dan membaca surat tersebut, yang  

isinya supaya ia mempersunting Putri Kilat Bancana dari  negara Kuta Tambaga 

agar ia menjadi raja yang jaya dan sentausa. Lalu Badak Pamalang menawarkan 

dirinya untuk menculik putri itu. Ia pun pergi dan menemukan negri Kuta 

Tambaga yang sesuai dengan namanya, negara itu dilapisi kuta dari tembaga 

setebal 7 lapisan. Setelah membuat semua orang tertidur ia pun pergi ke tempat 

putri dan didapatinya 2 orang putri yang sama cantik. Maka Pamalang membawa 

keduanya dengan kandungan giringsing wayang. Sesampainya Pamalang di 

kerajaan, dikeluarkannya kedua putri tadi dan baginda raja langsung mengenali 

keduanya. Yang satu Kilat Bancana, yang satu lagi Nyi Lumur Agung 

Talagangsa. Lalu baginda Munding Sanggawati berkata kepada mereka berdua 

bahwa bila betah di Nusa Bali syukur,tapi bila tak betah akan dipulangkan 

kembali sekarang juga. Mendengar kata-kata itu kedua putri tadi jatuh hati dan 

mengatakan ingin tinggal di Nusa Bali. Sementara itu penduduk Kuta Tambaga 

terjaga kembali dan mengetahui surat tantangan Pamalang yang ditaruhnya sendiri 

setelah menculik kedua putri dan memutuskan untuk berperang. Mereka berpura-

pura ingin mengabdi pada Pamalang dan menyerahkan penjara besi yang hampir 

selesai. Diajaknya Pamalang untuk melihatnya, dan ketika Pamalang masuk 
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dikuncilah penjara itu dari luar. Namun dengan kesaktiannya yang dibantu pula 

oleh Sunan Ambu dari Kahyangan, penjara itu hancur sekali pukul. Kala itu juga, 

Patih Bima Wayang menjadikan putri Angrum Ganda Wayang Sari menjadi 

permaisuri menak Pajajaran. Namun putri itu memberi syarat, bahwa baginda 

harus membawakan banteng lilin berwarna gading, kaki wayang batu bentang, 

tanduk bagaikan pedang malela, ekornya belang berwarna emas. Ternyata banteng 

itu adalah banteng milik 

 

B.10 Bukan Spam 9 (Bukan 9) 

Selama ini SMU St. Angela, yang terkenal akan prestasi akademik para muridnya, 

terlihat belum optimal mengembangkan bakat non-akademik para muridnya. Kita 

semua tahu, bahwa sarana pengembangan bakat non-akademik di SMU St. Angela 

telah cukup, bahkan berlebih. Tetapi sayang, kegiatan pengembangan bakat non-

akademik tersebut belum begitu diperhatikan, bahkan terkesan diterlantarkan. 

Kegiatan yang kita kenal dengan sebutan ekstrakurikuler, hanyalah sebagai sarana 

monitorisasi kegiatan para murid, di luar sekolah. Pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler belum mendapat dukungan penuh dari sekolah, misalnya dalam 

hal izin untuk keluar dari sekolah mengikuti perlombaan-perlombaan, sulit 

didapatkan dengan alasan dapat mengganggu proses belajar mengajar para murid, 

kecuali untuk ekstrakurikuler tertentu yang dilihat dapat mengangkat nama baik 

sekolah. Itu juga dijalani dengan manajemen intern ekstra itu sendiri, misalnya: 

transportasi, uang makan dan lain-lain. Melihat hal-hal di atas dapat disimpulkan 

bahwa baik sarana maupun prasarana yang telah mencukupi untuk kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut belumlah dipergunakan secara maksimal, dan kiranya 

masih memerlukan pembenahan, baik dari dalam, maupun dari luar (dukungan  

dari  sekolah). 
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C.1 Spam 0 

Pengembangan pasar Sinergi X Inc. harga hari ini: 0.008 . Rekomendasi: 

pembelian agresif (500+% diharapkan).  

 untuk lebih jelas, lihat website broker anda! 

 

C.2 Spam 1 

Piramida menyerupai  gunung  buatan. Merupakan salah satu peninggalan seni 

bangun bangsa Mesir. Ada kalanya pada puncak piramida dilapisi oleh emas. 

Untuk membangun piramida, beribu-ribu blok batu kapur diambil dari timur 

sungai Nil, dipasang di atas rakit dari rotan papirus, dibawa ke barat melewati 

sungai, lalu dinaikkan keatas timbunan yang telah ada. Semua itu dikerjakan 

dengan tenaga manusia dan tukang ahli dari Memphis. Di dalam Piramida 

terdapat dua ruangan atau lebih. Yang satu untuk menaruh jenazah, yang lain 

untuk menaruh perlengkapan hidup mewah sesuai status jenazah ketika masih 

hidup. Setelah selesai pintu masuk diratakan dengan teliti hingga tidak berbekas. 

Diyakini bahwa  Mau cepat jadi k.a.y.a? klik disini  

selain ditutup, pintu masuk dan peti jenazah yang terdapat didalamnyapun diberi 

kutukan kematian bagi yang berani  mengusik tidur sang jenazah, yang diyakini 

bahwa rohnya belum mati. Bangunan ini rata-rata selesai dalam jangka waktu 10 

sampai 20 tahun. Piramida terbesar yang pernah dibuat adalah Piramida milik 

Firaun Khufu (Cheobs, 2570 SM) yang tingginya kurang lebih 150 meter dan 

panjangnya 250 meter. Di depan Piramida biasanya terdapat patung Sphinx yaitu 

patung singa berkepala Firaun, yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan 

Firaun. Selain Mesir, peradaban Maya di Amerika Selatan juga memiliki 

bangunan Piramida. Misalnya Piramida Kuikuilko di pinggiran kota Meksiko, 

yang menjadi pusat utama kegiatan dari suku Olmec. (Ferdi) 

 

C.3 Spam 2 

Pelanggan yang terhormat, Musim panas telah tiba! waktunya berjalan-jalan di 

tepi pantai!  

 sekarang anda dapat m3ngurang1 br4t anda sampai 2.5kg sehari. cepat dan murah 

dalam waktu 30 hari.  
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 hoodspi11.com 

 

C.4 Spam 3 

HXPN transaksi! hampir 10% tiap hari nya! saksikan melambung tinggi pada 22 

mei!  

 perusahaan: Harris Expl Inc.  

 simbol: HXPN  

 harga: 0.85 (+9%) 3-D  

 target: 2.50 

 

C.5 Spam 4 

Adalah Nu Kasep Munding Sanggawati, putra mahkota Pajajaran. Mengembara 

demi kesempurnaan menjadi raja. Ia pergi bersama-sama dengan Pamuk Ua 

Kindang Pananjung, Patih Parawa Kalih, Jaksa Gelap Kawang dan istrinya 

Lenggang Pakuan. Mereka semua pergi ke timur. Mereka pun sampai di Nusa 

Bali yang diperintah Demang Patih Naga Bali. Munding Sanggawati diam-diam 

masuk ke Nusa Bali, ia minta agar pintu Elong Kancana tempat para putri 

dibukakan. Sementara itu putri jelita di Nusa Bali, Nyi Geulang Rarang bermimpi 

tertimpa langit dan pohon beringin runtuh dilanda angin,matahari berkelahi 

dengan bulan,Bintang Timur tampak disebelah Selatan. Maka ia pun pergi ke 

tempat Demang Patih Naga Bali dan jawabnya bahwa ada seorang asing yang 

masuk Nusa Bali  tak ketahuan. Lalu ia  memerintahkan Lengser memeriksa  

Elong Kancana dan ditangkaplah Munding Sanggawati dan Patih Parawa Kalih 

dan dimasukkan dalam penjara besi yang paling ditakuti di Nusa Bali. Kemudian 

Munding Sanggawati mengingat nasihat bahwa bila masuk negeri orang lain harus 

menemui pribumi baik-baik dan meminta ijin akan menumpang. Kini ia hanya 

dapat berharap ada orang Pajajaran yang akan membebaskan mereka. Maka 

tersebutlah di negara Pajajaran, Nu Geulis Aci Malati yang melahirkan seorang 

bayi yang  

 Notebook murah berkual1tas! 

 hanya 6.500.000,- 

 http://pasar-murah/note.php  
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lain dan hewan-hewan yang ada di hutan. Elang itu pun melaksanakannya, namun 

anak elang tadi tetap saja kelaparan. Maka Demang Patih memperbolehkan elang 

tadi untuk memangsa manusia asal bukan penduduk Nusa Bali. Elang tadi pergi 

mengelilingi hutan dan menemukan seorang bayi yang tertidur di atas tangkai 

cempaka warna, lalu memberikannya pada anaknya. Anak elang itu menelan bayi 

tadi yang tak lain adalah Badak Pamalang. Namun Badak Pamalang tidak mati 

dalam perut elang,tapi tumbuh kian membesar. Sejak itu elang tadi tak lagi 

meminta makan,sementara Badak Pamalang berada dalam ususnya. 

 

C.6 Spam 5 

@Canadian pharmacy 

* Viagra - $1.08 * Cialis - $2.69 * Levitra - $2.71 * 

* Prozac - $1.99 * Testosterone - $3.67 * 

* Soma - $0.42 * Ultram - $0.71 * 

 80% dijual sekarang! 

 harga murah setiap hari! 

 http://viagra-911.hk 

 *ketik alamat ini pada browsermu 

 

C.7 Spam 6 

Apa ukuran mempengaruhi?  

 60% wanita berkata bahwa mereka tidak bahagia dengan ukuran P* 

pasangannya!  

 memperkenalkan solusi terbaru, teraman, dan paling maju dalam p3mb3s4ran 

pn1s.  

 dimanapun! keterangan lengkap di http://www.roulpas.net/ - Dapatkan sekarang 

jg! 

 

C.8 Spam 7 

Ambil keuntungan.  

 ADOV  

 Harga sekarang: $0.56  

 xxxi



 Target 3 hari: $2.50  

 Diharapkan: Stabil mendaki ke atas!  

 ADOV puny berita baru dan segar, hubungi broker mu! 

 

C.9 Spam 8 

V 

I 

A 

G 

R 

A 

  $1.08 

 

 C 

I 

A 

L 

I 

S 

 $2.69 

 http://viagra-911.hk 

 *ketik alamat ini pada browsermu 

 

C.10 Spam 9 

@Canadian pharmacy 

* V.i.a.g.r.a - $1.08 * C.i.a.l.i.s - $2.69 * L.e.v.i.t.r.a - $2.71 * 

* P.r.o.z.a.c - $1.99 * T.e.s.t.o.s.t.e.r.o.n.e - $3.67 * 

* S.o.m.a - $0.42 * U.l.t.r.a.m - $0.71 * 

 80% off s.a.l.e now ! 

 lowest p.r.i.c.e everyday ! 

 http://viagra-911.hk 

 *type this address into your browser 
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