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Kata penghantar 

  Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat serta 

karunia-Nya maka novel ini bisa diselesaikan dalam 

waktu yang tepat dan juga sesuai dengan target yang 

sebelumnya sudah ditentukan. Tak lupa, shalawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad Saw. karena berkat beliaulah kita 

mampu keluar dari jalan yang gelap menuju jalan yang 

terang. Beliau juga telah membawa ajaran agama Islam 

yang membuat hati kita selalu sejuk, damai, dan aman, 

sebagai pedoman hidup yang akan selalu kita bawa 

sampai kapanpun. 

  Adapun novel saya yang berjudul Tak Sebanding ini 

telah saya buat semaksimal dan sebaik mungkin agar 

supaya mampu menjadi pelepas dahaga bagi para 

pembaca yang memang memiliki ketertarikan untuk 

membaca novel yang bertemakan romance tersebut.  

  Untuk itu, saya memohon agar para pembaca agar 

berkenan memberikan masukan-masukan demi 

meningkatkan kualitas saya agar kedepannya semakin 

mampu menghasilkan karya-karya terbaik dan demi 

membuat para pembaca semakin puas dengan hasil karya 

saya. 

 Demikian novel yang saya buat, semoga dapat 

memberikan manfaat. Terima kasih.  
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  Ini adalah kisahku. Seorang gadis yang mengagumi 

seorang laki-laki yang mungkin takkan pernah bisa aku 

gapai. Namaku adalah Risma Widiyanti yang sekarang 

masih mengenyam pendidikan di SMA NEGERI 4 

TUNAS BANGSA JAKARTA. Aku terlahir dari 

keluarga yang minim dalam persoalan ekonomi, 

sedangkan dia terlahir dari keluarga konglomerat. Kita 

bagaikan langit malam yang mendambakan sang pelangi. 

Biarku ceritakan lagi, dia adalah kakak kelasku semasa 

aku masih SMP dan kini entah Tuhan punya maksud apa 

sehingga aku berada di sekolah yang sama dengan dia. 

 

***** 

 

Krinkkkkk....  

  Suara alarm itu merusak pendengaranku. Ah sial, waktu 

sudah menunjukkan pukul 05.30 Wib padahal aku ingin 

tidur lebih lama lagi. Setelah 10 menit bunyi alarm itu 

berlalu, aku akhirnya bangkit dari tempat yang paling 

nyaman walaupun tempat itu sempit dan pengap. Aku 

buru-buru mengambil handuk yang ada di belakang 

pintu kamarku dan bergegas pergi  ke kamar mandi.  

  Tak lama kemudian aku pun sudah rapi dengan 

memakai baju kebanggaan ku. Aku sudah siap untuk 

berangkat sekolah karena hari ini adalah hari pertamaku 

untuk masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). 

Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 06.40 Wib 



4 
 

dan aku pun berangkat ke sekolah dengan menggunakan 

sepeda kesayanganku.  

  Entah mengapa hari ini aku merasa senang saat berada 

di perjalanan. Tapi, pandanganku pecah saat sampai di 

sekolah, anak anak baru itu diantarkan dengan 

menggunakan mobil dan motor oleh keluarga. Aku 

sempat bertanya kepada Tuhan mengapa engkau ambil 

ayahku disaat aku membutuhkan nya? konyol, mana 

mungkin Tuhan akan menjawab pertanyaan ku. Tapi aku 

harus bangkit dan membuktikan pada mereka kalau aku 

pun suatu saat nanti akan menjadi orang sukses dan bisa 

membanggakan ibuku.  

  Aku menelusuri setiap lorong yang ada di sekolah itu 

dan tanpa ku sangka aku melihat sesosok laki-laki yang 

tidak terlalu tinggi dan ia berambut agak gondrong. Yaa, 

itu dia kakak kelasku di SMP dia adalah Raden Fadli 

Atmajaya. Dia berada tepat di depan pintu kelasnya 

sedang ngobrol dengan teman  temannya. 

Eh liat deh ada adek kelas baru. Ucap teman Fadli. 

Mana anjirr?(Fadli pun menoleh)                              

Itu cuy(sambil menunjuk) yang di depan lab kom 1. 

Lanjut Toni. Oh itu mah adik kelas gua di SMP. 

Lanjut Fadli menyambungkan pembicaraan. Fad, dia 

ngeliatin elu terus tuh. Dengan muka meledek dan 

membuat Fadli kegeeran.               

apaan sih. Orang dia bukan ngeliat ke gua.  Ucapnya 

dengan nada kesal.  
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Jehh lu mah ga percaya. Coba samperin deh. Kembali 

meledek. 

yaudah gua samperin deh. mengiyakan perkataan 

temannya.  

  Aku terdiam saat dia menghampiri ku (demi Tuhan apa 

ini mimpi?) aku mencubit tanganku seakan akan 

menyadarkanku dari kehaluan ini. Tapi aku sungguh-

sungguh tidak bermimpi.  

Hai dek, mau nyari siapa ya? sembari menghampiri 

ku.  

Aaaaaku nyari ruang aula kak. jawabku 

Oh ruang aula ada di lantai dua paling pojok. 

Oke, makasih kak. (aku langsung bergegas pergi)  

Eh tunggu.. dia menghentikan langkahku.  

Iya, kenapa? 

Lu adek kelas gua yang di SMP 2 Jakarta ya? 

Iya kenal, yang sering nongkrong di kantin itu kan? 

Iya, kok lu tau sih? aku hanya memastikan.  

  Belum sempat menjawab, bel pun sudah lebih dulu 

berbunyi.  

Teeettttttt.....  
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Bel udah bunyi, saya harus ke aula dulu. aku pun 

berlari  

Woy pertanyaan gua belum dijawab. (sambil teriak)  

Lain kali aja. Tuturku.  

 

***** 

 

  MPLS pun berjalan lancar, hingga belum pulang pun 

sejak 5 menit yang lalu sudah berbunyi. Murid-murid 

pun mulai berlarian.  

Aduuhh...  

Maaf maaf aku ga sengaja.ucap gadis yang tergesah-

gesah 

Iya gapapa kok, ga terlalu sakit juga." 

Makasih ya, ngomong-ngomong kamu peserta MPLS 

juga ya?melanjutkan. 

Iyaa, kenalin namaku Risma Widianto. 

Namaku Tanti Aulia ucapnya sambil menjulurkan 

tangan.   

Aku pun menanggapi uluran tanganya.  
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Iya, sekali lagi maaf yaa tadi aku buru-buru soalnya 

ayahku udah nungguin di parkiran. 

Oh iyaa gapapa kok, santai aja. 

Kalau gitu aku duluan yaa. 

Iyaa hati-hati. 

Oke, dahhh. 

Dahhh. dengan melangkah menjauhinya.  

  Aku segera mengambil sepedaku yang ada di dekat 

parkiran dan saat aku baru saja keluar dari gerbang, lagi-

lagi aku bertemu dengan kakak kelas itu. Aku terus 

berjalan seolah-olah aku tidak melihat dia. Namun...  

Hey. Mau kemana? (sambil menahan laju sepedaku)  

Saya mau pulang kak. dengan nada lelah 

Kenapa lu pake sepeda ke sekolah? 

Yaa emang ada yang salah? Toh gaada yang ngelarang 

juga kan?! sambil kesal dengan ucapannya.  

Wah songong nih adik kelas. 

"Iya maaf kak, saya harus pulang." 

  Fadli pun hanya terdiam dan membiarkanku untuk 

pergi. Entah apa yang dia pikirkan setelah aku berbicara 

seperti itu.  



8 
 

 

***** 

 

  Setelah sampai di rumah, aku langsung mengganti 

pakaianku dan setelah aku keluar dari kamar, aku 

melihat ibuku sedang melamun di ruang tamu.  

Bu, ibu kenapa? memastikan keadaan ibuku bahwa ia 

baik-baik saja.  

Tidak apa-apa nak. Oh iyaa kamu sudah 

makan?dengan wajah yang lesuh 

Ibu tidak perlu mengalihkan pertanyaan Risma, ibu 

cerita aja ke Risma.aku tau kalau ibu sedang 

menyembunyikan sesuatu. Ibu sebenarnya sedang 

bingung Ris, Hutang ibu belum di bayar dan ditambah 

lagi sekarang kamu masuk sekolah. 

Ibu tidak perlu khawatir, kita pasti bisa melunasi 

hutang-hutang itu.  

Iyaa nak, mangkanya kamu harus belajar yang rajin 

supaya bisa jadi orang sukses. 

iya bu." Sambil memeluk ibu.  

  Semenjak saat itu aku berpikir bagaimana caranya aku 

bisa sekolah tanpa harus memberatkan ibuku. Aku harus 

mendapatkan beasiswa dan harus rajin sekolah!  
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***** 

 

Nak bangun nak, hari ini kamu harus ke sekolah 

seperti membangunkan singa tidur.  

Huaaaaa memang sudah jam berapa bu? aku 

menjawab dengan setengah sadar.  

Jam 6 dengan tegas.  

APA?! Aku udah telat bu. Kenapa ibu ga bangunin 

Risma daritadi? aku terkejut setelah mendengar kata 

itu. "Ibu udah bangunin kamu tapi kamu nya ga bangun-

bangun. 

Yaudah bu Risma mandi dulu yaa (berjalan menuju 

kamar mandi)  

 Iya abis itu kamu sarapan. 

Iya bu kalau sempat. 

  Lagi-lagi aku telat bangun karena semalam aku 

mengerjakan tugas terakhir MPLS.  

Bu, Risma berangkat sekolah yaa. sambil terburu-

buru. Sarapan dulu nak. 

 Nanti aja bu, Risma udah telat. 
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Yasudah hati-hati nak. 

Assalamualaikum. sembari membawa 

sepeda.Waalaikumsalam. 

  Setelah aku sampai di sekolah entah kenapa perutku 

sakit sekali, mungkin karena aku tidak sarapan dulu.  

Aku mencoba menahan sakit supaya tidak ketahuan oleh 

siapa-siapa.  

  Bel pun berbunyi dan aku memasuki ruang aula untuk 

menerima materi dari guru-guru. Perutku semakin terasa 

sakit.  

Kamu kenapa Risma? Anti menghawatirkan ku.  

Gapapa kok. mencoba menenangkan. Serius? Muka 

kamu keliatan pucat. Kamu sakit?". 

Tidak, aku cuma kurang istirahat aja. 

  Pandanganku mulai buram, melihat langit-langit terasa 

berputar 180° dan aku pun tidak sadarkan diri.  

TOLONG TOLONG. Suaranya mengalihkan suasana 

di ruang aula  

Dia kenapa? bu Reni bingung.  

Tidak tau bu, tadi mukanya pucat dan dia tiba-tiba 

pingsan. 

Ayo anak-anak bantu dia untuk ke uks. 
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  Aku mendengar dan merasakan kebisingan tersebut tapi 

mataku tidak bisa terbuka dan badanku pun lemas.  

  Setelah ditangani oleh pengurus uks akhirnya aku pun 

terbangun tetapi penglihatan ku masih sedikit berbayang.  

Kamu sudah sadar? menanyakan keadaan ku. 

Memangnya saya kenapa bu?kembali bertanya. Tadi 

kamu pingsan di ruang aula. mencoba menjelaskan. 

Emmm sebenarnya saya tadi pagi belum sempat 

sarapan bu, akhirnya saya lemas dan tidak kuat. 

Yasudah kamu makan dulu saja di kantin. 

Iya bu. 

Kamu bisa ke kantin sendiri kan? Soalnya ibu harus 

kembali ke ruang aula. 

Iya bu bisa. sembari melangkah dengan keadaan 

lemas.  

  Aku berjalan perlahan menuju kantin dan aku lupa 

bahwa uangku hanya ada 10 ribu. Akhirnya aku pun 

hanya memesan roti dan es teh manis.  

Bu, saya mau roti sama es teh nya yaa.Iya sebentar 

ya neng. 

 Iya bu, saya tunggu di meja itu yaa.(sambil menunjuk 

ke meja yang ada di sebelah kanan)  
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  Aku melamun sambil memandangi danau yang ada 

tepat di depan kantin. Dan entah sejak kapan kak Fadli 

sudah duduk tepat di sampingku.  

 Haii... suaranya terdengar jelas.Emmm... (Sambil 

menahan degdegan karena sebenarnya aku canggung) 

.Eh sombong amat. 

Neng ini roti sama es teh nya. 

Oh iyaa makasih bu.sembari mengambil makanan."Iya 

sama-sama 

Eh lu makan itu doang? dengan tatapan heran.  

Iya emang kenapa? 

Gapapa sih, emang kenyang? 

Ya kenyang-kenyangin aja. 

Gua pesenin makanan lain ya? ucapnya.  

Gausah, makasih. 

Hmmm yakin? 

Iya yakin. 

Yaudah deh. akhirnya dia pasrah.  

  Setelah selesai makan aku pun kembali ke aula 

sedangkan Fadli kembali ke kelasnya.  
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Tadi gua di kantin ketemu sama si Risma. memulai 

percakapan.  

Terus lu ngapain aja? Ardi menyambungkan 

pembicaraan.  

Gua cuma ngobrol doang sih. 

Gua ngeliat lu sama si Risma cocok sih. meledaknya.  

Anjirrr belum juga deket. 

Yaelah tinggal deketin. 

Apaan sih lu. Udah ah(mengalihkan pembicaraan)  

 Waktu berlalu secepat air yang mengalir. 

  Teetttt bel pulang sekolah pun mulai berbunyi dan 

murid murid pun antusias untuk keluar dari kelasnya.  

Ris gua balik duluan yaaa. ucap Anti.  

Iyaa hati-hati Ti. 

  Anti pun melangkah menjauh dari kelasnya dan aku 

pun pulang sendiri karena saat itu aku tidak membawa 

sepeda.  

Hmmm gabut banget sih pulang sendiri kayak gini, 

gaada temen lagi. Aku mengguncing sendirian. Dan 

tiba-tiba ada suara klakson berbunyi.  
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  Tiinnn tinnnnn suara itu merusak pendengaranku dan 

aku pun menoleh.  

Lu lagi lu lagi. Dengan nada yang membosankan 

Lu ga bawa sepeda? ucap Fadli.  

Engga. 

Kenapa? penasaran.  

Bannya kempes 

yaudah balik bareng gua yuk? 

Engga ah makasih. Gua bisa jalan sendiri.Yaelah 

rumah lu kan masih jauh. 

Iyaa juga sih. 

Yaudah ayo naik. 

Nanti gua ngerepotin ga? 

Yaelah santai aja kayak ke siapa aja lu. 

Yaudah deh. 

  Lagi lagi aku merasakan hari yang menyenangkan 

karena baru pertama kali aku pulang bersama dengan 

orang yang aku suka, yaaa rasanya antara malu, seneng 

dan deg-degan pokoknya udah kayak es campur deh. 

Tapi, di perjalanan tidak ada yang bersuara, dia fokus 
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mengendarai motornya, sedangkan aku fokus menahan 

diri agar tidak terlihat nervous.  

Dianterin sampe mana? 

Sampai depan gang aja. 

Okedeh. 

  Rasanya cepat sekali padahal aku masih ingin berdua 

dengan dia. Kita pun sudah sampai di gang.  

Makasih yaa. (sambil turun dari motor)  

Iyaaa sama-sama. 

Gua balik dulu yaa. 

Iyaa hati-hati. 

 

***** 

 

  Di kamar aku memikirkan kembali bagaimana caranya 

agar aku bisa membantu ibuku dan aku baru ingat bahwa 

di sekolah menyelenggarakan program beasiswa, namun 

aku lebih giat belajar lagi.  

AKU HARUS BISA MEMBANGGAKAN  

ORANG TUAKU 

Aku memotivasi diriku sendiri dan aku harus berjuang.  
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  Malam terasa semakin larut dan dinginnya malampun 

menusuk hingga ke kulitku. Ya, malam itu memang 

cuacanya sangat dingin hingga aku pun tak sanggup 

untuk terbangun.  

Hai. ucap seseorang dari kejauhan 

Kenapa lu ada di taman ini? 

Gua ngikutin elu. 

Taaapiiii...(belum sempat melanjutkan)  

Udah duduk aja sini(sambil menarik tanganku)  

  Entah mengapa tiba-tiba aku bisa akrab dengan dia, 

bercerita tentang pengalaman kita sampai akhirnya aku 

terbangun dan semua ini hanya MIMPI.  

  Aku terbangun tengah malam dan aku berpikir kenapa 

aku memimpikan dia? banyak tanda tanya yang ingin 

aku tanyakan tapi tidak ada satu pun yang bisa 

menjawabnya. Tak lama kemudian aku pun tertidur lagi.  

 

***** 

 

  Pagi pun tiba, aku bersiap-siap untuk lari pagi karena 

aku tau hari ini adalah hari weekend jadi aku bisa 

olahraga sebentar. Saat aku berlari tiba-tiba ada seorang 

gadis yang menepuk bahuku dari belakang.  
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Hai Ris. Dara menyapa.  

Hmmmm (berpikir sebentar) ehhh Dara. nada tak 

menyangka.  

Apa kabar Ris? 

Alhamdulillah baik. (sambil mengelap keringat)  

  Dara adalah teman ku pada saat aku masih duduk di 

bangku sekolah dasar dan dia pindah sekolah saat kelas 5 

sd. Ya aku rindu dia karena dia teman masa kecilku yang 

ceria dan dia juga teman sebangku dengan ku.  

Dar sekarang kamu sekolah dimana? 

Sekarang aku sekolah di SMAN 2 Kampung Anyar. 

Wah ternyata sekolah nya tidak jauh dari sekolah ku. 

Memangnya kamu sekolah dimana? 

Di SMAN 4 Tunas Bangsa. 

Iya ternyata deket juga ya, kalau gitu kapan-kapan kita 

bisa main bareng hehehe. 

Iyaa boleh tuh. 

Yaudah aku minta nomor kamu deh. 

Oke aku sebutin yaa 081436789432 

Oke makasih. Kalau gitu aku pulang dulu yaa? 



18 
 

Iyaa nanti kita chattan yaa. 

Okee siap, byeee. 

  Setelah Dara pulang, akupun melanjutkan olahraga ku 

hingga jam 09.00 dan setelah itu aku pulang ke rumah.  

                    

***** 

 

  Akhirnya aku sampe juga ke rumah (dengan nafas 

ngos-ngosan). Ahh istirahat dulu deh abis itu baru aku 

mandi dan pergi lagi ke rumah Rina buat kerja 

kelompok.  

  Setelah selesai siap-siap, aku pun berangkat ke rumah 

Rina untuk mengerjakan tugas kelompok fisika. Tapi tak 

ada satu pun angkot yang menghampiri ku dan entah 

datang daripada makhluk itu hingga tiba-tiba dia ada di 

depan mataku.  

Ngapain lu disini? akupun bertanya heran.  

Yakan ini jalanan, jadi gua berhak dong lewat 

sini?ucap Fadli.  

Iyaa juga sih hehe 

Mau kemana? 

Mau ke rumah Rina. 
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Ngapain? 

Mau maling. Ya mau kerkomlah. 

Oh mau bareng ga? 

Bareng kemana? 

Ke hati mu. sambil menggoda.  

Jih gajebo lu. salting.  

Ya bareng ke rumah Rina lah. 

Emang searah? 

Iyalah, kalau ga searah mah ga bakal gua ngajak 

bareng. 

hehehe gausah gua mau naik angkot aja. 

Yakin? Daritadi gaada angkot yang lewat loh. 

Iyaa yakin. akupun mempertegas 

Ciuss? nada menggoda.  

Idih alay. sambil menahan tawa.  

Ayo mau bareng ga? Gausah gengsi deh. 

Yaudah deh. 

Nah gitu dong. 
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  Di perjalanan hanyalah ada suara bising kendaraan, tak 

ada satupun yang memulai pembicaraan. Hingga 

akhirnya.  

Hmmm btw lu mau kerkom apa? 

Kerkom fisika. dengan nada males 

Ohh emang masih zaman kerkom? Hehehe. 

Yaiyalah emangnya kayak elu ga pernah belajar. 

Wah songong nih orang. sedikit menahan kesal 

Ya emang bener kan? mempertegas lagi.  

Gini-gini juga gua anaknya rajin. Itu juga kalau niat 

hehe. 

Wahh masa? dengan nada ngeledek 

Iyaalah. 

   Seketika percakapan kita pun selesai dengan kata 

iyaa sejujurnya aku sedang bisa seperti ini karena 

kapan lagi aku bisa di bonceng sama orang ini hehe.  

 Tak terasa waktu begitu singkat dan aku pun sudah 

sampai di rumah Rina.  

Makasih ya. sambil turun dari motor.  

Iya sama-sama. Gua balik dulu ya? ucapnya. 
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Iyaa hati-hati. sedikit menggunakan nada tinggi.  

  Lantas dia pun pergi dan meninggalkan asap kendaraan 

yang sedikit mengganggu.  

Assalamualaikum. mengetuk pintu. 

Waalaikumsalam. Rina membuka pintu.  

Hai Rin. sambil menyapa.  

Hai, ayo masuk. Oh iyaa tadi kamu di anterin sama 

siapa? 

Sama Fadli. 

HAH? Sama kakak kelas itu? terkejut.  

Iyaa kakak kelas. mempertegas.  

Lu kenal sama dia? 

Iyaa kenal, dia kakak kelas gua di smp. 

  Sambil menunggu yang lain datang, aku pun duduk 

sambil main hp, sedangkan Rina pergi ke dapur untuk 

menyuguhkan makanan. Biasalah warga +62 kalau 

janjian jam berapa pasti datangnya jam berapa. Tak 

menunggu lama, teman-teman pun datang.  

Heh kalian kenapa ngaret? sedikit kesal.  
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Sorry tadi ban gua bocor. ucap Ani karena telah 

membuat Risma menunggu. Alahh alesan terus 

hehehe. 

Beneran Ris. meyakinkan. Oh iyaa Rina dimana? 

sambil mencari-cari. Lagi ngambil minum.  

 Tak lama kemudian, Rina datang dan kami mengerjakan 

tugas sampai sore.  

Udah jam 5 pulang yuk. ucapku sambil melihat jam. 

Ayo gua takut dicariin.  

Yaudah. Rin kita pulang dulu yaa, makasih buat 

makanannya." 

Iyaa sama-sama. Ris lu pulang pake apa? tanya Rina.  

Gua naik angkot. jawabku.  

Yaudah gua anterin aja. menawarkan.  

Gausah nnti gua ngerepotin elu. menolaknya.  

Yaelah kayak ke siapa aja lu. 

Hehehe yaudah ayo. 

Bentar gua ngambil motor dulu. 

  Saat di perjalanan entah apa yang sedang dipikir oleh 

Rina, tiba-tiba pandangannya buram dan akhirnya motor 

yang Rina dikemudikan menabrak trotoar, aku dan Rina 
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pun terjatuh dan motor itu jatuh tepat di atas kakiku. 

Rasanya sakit seperti ada yang menusuk.  

"Ris lu gapapa?" khawatir dengan keadaan ku.  

Kaki gua sakit. sambil meringis 

Aduh bentar gua minta tolong dulu. TOLONG 

TOLONG. panik.  

 Akhirnya ada seseorang warga yang mendengar dan 

menghampiri kami dan akhirnya aku dibawa ke rumah 

sakit.  

 

***** 

 

 

Bagaimana keadaan teman saya dok? Tanya Rina 

Dia baik-baik saja, hanya kakinya tergelincir. Dan 

sebaiknya dia menginap dulu disini. sedikit 

menjelaskan. Baik dok, Terima kasih. 

        

***** 
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"Dimana anakku, jam segini belum pulang juga." 

Ucapnya. Dia menghawatirkan keselamatanku sampai 

akhirnya.  

Kriinkk krinkkk 

Assalamualaikum. 

Waalaikumsalam ibu ini saya Rina temennya Risma. 

sambil tersendat-sendat 

Iya ada apa nak? Kenapa Risma belum pulang juga? 

cemas.  

 

"Risma tadi kecelakaan saat sedang dibonceng oleh 

saya. Tadi saya tidak hati-hati bawa motornya. Maaf Bu 

Risma disuruh menginap disini dulu." Menjelaskan.  

"Astagfirullah gimana saya bisa membayar biaya rumah 

sakitnya." Kebingungan mencari solusi.  

"Maaf Bu kalau gitu biar saya aja yang membiayai 

pengobatan." Merasa bersalah.  

  Ibu langsung menemuiku di rumah sakit. Ia khawatir 

dengan keadaan ku, sampai-sampai ia mau menangis.  

"Kamu gapapa nak? Bagaimana keadaan mu? 

Bagaimana kejadiannya? Ucapnya mengkhawatirkan 

keadaanku.  
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" Aku gapapa Bu, aku cuma tergelincir." Berusaha 

menenangkan.  

"Syukurlah, ibu sangat khawatir." 

                                     

***** 

  Tepat jam 7 aku pun pulang dari rumah sakit, tetapi ibu 

tidak mengizinkan ku untuk sekolah karena menurutnya 

keaadaan ku belum membaik.  

"Kok gua ga liat si Risma ya." Ucapnya dengan 

kebingungan. Dia mencariku disetiap celah koridor 

kelas, namun tak juga menemui ku.  

"Nyari siapa?" Kata salah satu teman sekelas ku.  

  Dia berdiri tepat di depan kelas ku. Entah apa maksud 

dia mencariku hingga seperti ini.  

"Nyari Risma." sembari bertanya.  

"Dia ga sekolah kak, kemaren kecelakaan jadi harus 

istirahat di rumah." 

"Hah?kecelakaan?" Cemas.  

"Iyaa kak." 

  Raut mukanya terlihat bahwa dia mengkhawatir kan ku. 

Ada apa dengan dia? Sampai-sampai dia memastikan 

kembali kepada teman dekatku.  

"Risma kecelakaan?" Ucapnya.  
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"Iyaa kemaren dia dibonceng sama gua terus nabrak 

trotoar." Rina menjelaskan.  

"Lah terus kok lu ga kenapa-kenapa?" Merasa heran.  

"Iyaa gatau gua juga aneh." 

"Anterin gua yuk." Ajaknya.  

"Kemana?" 

"Kerumah Risma." 

"Yaudah ayo tapi gua nanti mau ngerjain tugas dulu." 

"Yaudah nanti gua ke kelas elu lagi." 

  Fadli bergegas meninggalkanku kelasku.  

  Bel pulang pun berbunyi menandakan bahwa belajar 

mengajar telah berakhir.  

"Ayoo." Mengajak Rina pergi 

"Iya bentar." 

"Oke cepetan." 

"Khawatir amat lu sama dia?" Terheran.  

"Kagak, ayo lama banget dah." Mengalihkan 

pembicaraan.  

"Ayoo." 

          

***** 
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  Berselang waktu 30 menit mereka pun sampai di rumah 

ku.  

"Nih rumahnya." Ucap Rina 

"Oh ini rumahnya." Sambil heran.  

"Assalamu'alaikum." 

"Waalaikumsalam." Ucapku.  

  Aku terkejut saat Rina dan Fadli datang kerumah ku. 

Bagaimana reaksi dia ketika melihat kondisi rumahku. 

Pasti seketika dia langsung ilfeel.  

"Kooookk kalian ada disini?" 

"Iyaa nih dia ngajakin kesini." Rina menunjuk Fadli.  

"Hehehe gimana kabar lu?" Ucapnya.  

 Jarang-jarang dia menanyakan kabarku dan rasanya tuh 

senang sekali ketika dia menanyakan itu. Rasanya tuh 

campur aduk hehe.  

"Ris kenapa diem?" Mencoba menyadarkan.  

"Ehmmm gapapa kok. Yaudah masuk aja, bentar yaa." 

"Ibu ibuu ada teman aku." Menghampiri ibuku.  

"Ehh ada temannya Risma." Menghampiri Rina dan 

Fadli.  

"Iyaa bu" Sambil mencium tangan.  
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  Ibu pun kembali ke dapur dan meninggalkan kita 

bertiga. Kita berbincang-bincang dan menjelaskan 

tentang keadaan ku. Tak terasa waktu pun sudah 

semakin sore dan akhirnya mereka pamit pulang.  

"Yaudah kita pulang dulu ya." Ucap Rani.  

"Kalau lu besok mau sekolah biar gua jemput aja, kasian 

kalau lu harus pake sepeda." Fadli menawarkan.  

"Gausah, nanti gua berangkat naik sepeda aja." 

Menolaknya.  

"Gausah ngeyel, kaki lu belum sembuh." Memaksa.  

"Iya gimana nanti aja." Sejujurnya aku mau tapi gengsi 

dan ga pantes aja kalau aku bareng sama dia terus.  

"Nanti besok gua jemput." Melakukan penekanan 

sehingga tidak ada negosiasi.  

"Ehmmm gua di anggurin terus, jadi kapan mau 

pulang?" Rina merasa tak di anggap. 

"Yaudah ayo." Ajak Fadli.  

 

 ***** 

  

  Pagi pun tiba, ibu membangunkan ku tepat jam 5 pagi, 

lalu ia bertanya "apakah kamu mau sekolah?" Aku pun 

menjawab "iyaa bu aku takut ketinggalan pelajaran." 
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Yasudah aku pun langsung mandi dan bersiap-siap. 

Tepat jam 6 lewat 30 ada seseorang yang menyalakan 

Klakson dan pikiranku menyangka bahwa itu Fadli. Dan 

benar saja ketika aku membuka pintu, ternyata sudah 

ada dia sedang menunggu.  

"Ayo, udah siap belum?" Ucapnya.  

"Lu beneran kesini?" Tanya heran.  

"Yaiyalah." Mempertegas.  

"Yaudah bentar." 

  Aku pamit kepada ibuku dan segera bergegas pergi ke 

sekolah.  

  Tidak ada percakapan apapun selama di perjalanan 

seakan semua bisu dan hingga sampai sekolah pun 

memang tidak ada percakapan.  

"Makasih yaa." Ucapku.  

"Iyaa, lu bisa jalannya?" 

"Bisa kok." 

"Okee hati-hati." 

 

***** 
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"Rismaaaaa" Suara dari dalam kelasku.  

Teman-teman menghampiri ku seperti nya mereka 

kangen sama aku hahaha. Tapi tetap saja aku masih 

memikirkan kenapa Fadli jadi deket sama aku padahal 

aku tidak pernah menyangka bahwa aku bisa dekat 

dengan dia.  

"Kaki nya udah sembuh" Tanya Ani.  

"Alhamdulillah lumayan lah." Jawabku.  

  Bel masuk pun berbunyi dan aku pun masuk ke kelas. 

Jam pelajaran pun satu persatu mulai berakhir dan bel 

istirahat pun tiba. YEAYY sorak suara anak kemasan pun 

terdengar, memang seperti nya mereka sudah lapar dan 

sudah tak sabar buat makan heheh.  

   Akhirnya belum pulang pun sudah enggan untuk 

terdiam dan seketika suara riuh langkah kaki mulai 

terdengar.  

"Ris gua balik duluan ya,balik sama siapa?" Kata Rina.  

"Kayaknya naik angkot." Kataku.  

"Yaudah hati-hati." 

 

 Setelah sampai dirumah aku beristirahat, sejujurnya 

aku masih belum sehat dan kaki ku masih terasa sakit. 
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Tapi aku harus tetap sekolah agar aku nanti bisa 

membantu meringankan beban ibuku.  

   Jam 5 aku bangun dan lumayan badanku sudah sedikit 

membaik. Ibu menyuruhku untuk tetap menjaga 

kesehatan. Situasi saat ini membuatku kembali 

memikirkan nya. Apa maksud dari perhatiannya selama 

ini? Apa iya dia mempunyai perasaan yang sama kepada 

ku atau dia hanya kasian melihat keadaan ku yang 

seperti ini? Banyak yang ingin ku tanyakan tapi tiap kali 

aku di dekatnya dan melihat wajahnya, mulutku 

gemetar dan tidak bisa mengucap apapun.  

  Hari demi hari telah aku lewati tak terasa liburan akhir 

semester pertama pun sudah tiba, aku dan Fadli malah 

semakin dekat. Kita sering chattingan sampai larut 

malam, ya seperti nya aku sudah benar-benar jatuh 

cinta padanya. Tapi sampai sekarang tidak ada yang 

berani mengungkapkan perasaan sama seperti seorang 

pecundang.  

  Hingga pada malam hari hp ku bergetar seperti ada 

pesan masuk dan itu dari Fadli yang ngajakin aku jalan 

jalan harus sabtu, aku pun dengan spontan menjawab 

iyaa.  

  Besok aku akan jalan-jalan dengan dia tapi degdegan 

nya udah sekarang.  

                                     ***** 
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"Ayo naik." Katanya.  

"Emang kita mau kemana?" 

"Kita ke taman buat refresing, kalau dirumah terus mah 

bosen." 

  Sesampainya di taman, kita duduk di tempat yang 

begitu nyaman untuk mengungkapkan beban yang ada di 

pandang. Aku bisa bercerita kepada alam tentang 

masalah yang sedang aku hadapi, yaitu masalah tentang 

biaya sekolah ku. Aku terdiam dan menghirup sucinya 

udara disini sambil memejamkan mata, enggan rasanya 

untuk meninggalkan tempat ini. Hijau rumputnya 

memanjakan mataku, serta jernih nya danau membuat ku 

tenang dan nyaman.  

"Ris gua mau ngomong sesuatu." Mencoba menyadarkan 

ku yang sedang melamun.  

"Eumm iya mau ngomong apa?" Jawabku.  

"Sebenernya gua..." Belum sempat melanjutkan.  

"Ehh itu liat burungnya cantik banget." 

"Iyaa kayak elu." Dengan nada pelan.  

"Apa apa?" Mencoba tenang.  

"Engga itu burungnya emang cantik." Mengelak.  
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  Dia menceritakan bahwa disini adalah tempat favorit 

dia ketika sedang ada masalah, ketika ia muak dengan 

keadaan sekitar dan disinilah ia meluapkan semua 

amarahnya. Dia biasa teriak teriak untuk menghilangkan 

stress agar tidak berkelanjutan.  

 Dia menyuruhku untuk mencoba tradisi dia setiap kali ia 

kesini.  

"Eh coba deh lu teriak." Pintanya.  

"Lah buat apa? Kayak tarzan heheh."  

"Jeh coba dulu aja, nanti pasti masalah yang lagi lu 

pikiran perlahan-lahan menghilang." 

"Yaudah gua cobain dulu. AAAAAAHHHHHH." 

 Tanpa ku sadari ternyata daritadi dia menatap wajahku, 

saat aku teriak dia semakin menatap lebih dalam.  

"Kenapa ngeliat gua terus?" Tanyaku.  

"Eh engga kok." 

"Cieee terpesona yaa?" Sambil meledek.  

"Huhuhu gajebo." 

"Gimana udah plong belum?" 

"Iyaa lumayan beban gua sedikit hilang." 

"Nah mangkanya kalau lu lagi bosen atau lagi stress 

datang aja kesini, siapa tau bisa meringankan beban." 
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  Ingin rasanya seperti ini terus, tapi semakin aku 

menginginkan nya makan semakin tidak pantas aku 

untuknya.  

"Ris gua suka sama lu. Lu mau jadi pacar gua?" Dengan 

spontan. 

"Apa?" Terkejut setelah mendengar ucapannya.  

"Gua suka sama lu." Mempertegas.  

"Lu serius?" 

"Iyaa. Apa lu juga punya perasaan yang sama kayak 

gua?" 

"Eumm gimana yaa, sebenernya iyaa tapi aku nyadar diri 

kok kalau kita itu tidak sebanding." 

"Maksudnya apaan?" Heran.  

"Yaa lu itu anak orang kayak sedangkan gua anak yang 

tidak berkecukupan." Menahan tangis.  

"Ris dengerin gua, gua pacaran itu ga mandang status 

sosial atau pun ekonomi nya semua itu gaada artinya 

kalau kita mencintai seseorang hanya karena hartanya. 

Jujur gua suka sama lu karena lu itu apa adanya. Lu bisa 

buat gua nyaman tiap kali gua ada di dekat lu." 

"Tapi fad apa iyaa lu bisa nerima keadaan gua yang 

kayak gini?" Terharu.  

"Iya gua pasti bisa." 
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"Yaudah iyaa." 

"Berarti kita pacaran yaa?" Ucapnya dengan nada riang.  

"Hehehehe iya." Aku menerima nya.  

"Yaudah sekarang kita pulang yuk." 

 Aku bingung kenapa secepat ini aku bisa menerima. 

Memang dari dulu aku ingin memiliki tapi aku masih 

belum pantas untuknya.  

 Tepat tanggal 28 Desember adalah hari jadian kita. Yaa 

aku senang bisa memiliki hubungan dengan dia begitu 

pun sebaliknya.  

 

 ***** 

 

  Setiap hari aku merasa senang dan nyaman dengannya. 

Aku melamun di depan rumah ku, sampai-sampai ada 

yang memanggil pun aku tidak mendengar.  

"Risma, Risma, RISMAAA." Nada tinggi.  

  Suara itu menghancurkan imajinasi ku dan aku pun 

menoleh ke samping. Dalam hatiku menyadari bahwa 

suara ini tak asing lagi bagi ku dan benar saja ternyata 

itu teman kecilku.  

"Wisnu?" Memastikan.  
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  Yaa dia adalah Wisnu teman kecilku yang dulu sering 

bermain dengan ku. Dulu dia punya badan yang kurus, 

pendek tetapi memiliki kulit putih seperti turunan China. 

Yaa memang dia keturunan China dari kakeknya.  

"Apa kabar Ris?" 

"Alhamdulillah baik." Jawabku.  

"Akhirnya ketemu lagi sama cinta pertama ku. " 

Katanya.  

"Hahaha masih aja lu ngarep." 

"Iyaa lah masih." 

"Ngomong-ngomong lu ngapain disini?". 

" Gua sekarang pindah kesini ikut ayah gua dinas." 

"Waah bisa main dong. Emang lu tinggal dimana? 

" Tuh di perumahan melati."sambil menunjuk.  

"Jhaay deket dong itu mah di belakang rumah gua." 

"Nah mangkanya itu tadi gua keliling-keliling kampung 

ini, eh taunya rumah lu disini. Berarti pas banget yaa." 

"Asikk bisa main bareng lagi dong." Sudah lama aku 

tidak bertemu dia, mungkin hampir 6 tahun tapi kita 

tetap menjaga komunikasi lewat sosial media. Saat SD 

kelas 2 dia pindah rumah ke Magelang karena ikut 

ayahnya dinas, yaa memang begitulah resikonya jika 

orang tua memiliki pekerjaan yang mengharuskannya 
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untuk pindah-pindah. "Oh iyaa berarti sekolah lu juga 

pindah dong." 

"Iyaa tapi belum nemu sekolahan yang cocok." Ucapnya 

dengan wajah kebingungan dan berpikir kenapa ga 

sekolah di tempat lu aja. "Yaudah di sekolah gua aja, 

nanti bisa bareng berangkat nya, eh tapi gua kan 

berangkatnya pake sepeda." 

"Oh emang lu tiap hari naik sepeda?" Tanyanya.  

"Iyaa biasa biar hemat lagian juga bikin sehat." 

"Yaudah nanti kalau sekolah kita sama, nanti kita bareng 

berangkatnya. Kalau gitu gua pulang dulu yaa mau 

bilang ke ayah supaya daftar sekolah di tempat lu aja." 

"Okee dehh nanti kabarin aja." 

   Liburan pun cepat berakhir dan sebetulnya aku males 

buat sekolah apa lagi udah keenakan libur. Banyak hal 

yang terjadi selama liburan kali ini, semua kejadian 

sangat berbeda dengan ekspetasi ku selama ini, aku kira 

aku tidak akan bisa memiliki hubungan dengan Fadli 

ternyata kuasa Tuhan tidak ada yang tau.  

   Rasa yang membuatku semakin semangat untuk 

sekolah yaitu motivasi dari ibuku. Dia yang selalu 

mengajarkanku agar tidak jadi orang yang malas dan 

selalu harus selalu berusaha untuk meraih cita-cita dan 

supaya nanti aku bisa membanggakan ibu dan juga ayah 

yang sudah tenang di alam sana. Sesungguhnya aku 

rindu ayah, ayah adalah cinta pertamaku dia yang selalu 
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membuat aku tersenyum dan membuat aku untuk lebih 

bersyukur menghadapi keadaan ini 

 

***** 

 

  "Bangun ris udah pagi." Hari ini para pelajar sudah 

mulai masuk sekolah karena masa liburan sudah 

berakhir. Tidak ada lagi rebahan ataupun males-malesan, 

kini saatnya kita untuk ambis dalam menjalankan 

sesuatu agar hasil yang didapatnya pun maksimal.  

  Aku sesegera mungkin untuk bersiap-siap agar tidak 

telat pada hari pertama sekolah ini. Banyak ekspetasi 

yang sudah aku bayangkan tentang hari ini dan hari-hari 

lain. Hari ini mungkin akan menyenangkan, dimana hari 

ini aku bisa bertemu dengan teman-teman ku lagi setelah 

hampir sebulan ini kita tidak bertemu. Banyak yang 

ingin aku ceritakan kepada Rina tentang suasana liburan 

ku sekarang ini, pasti dia akan kaget atau bahwa tidak 

menyangka terhadap ceritaku nanti.  

  Setelah aku sampai di sekolah, semua orang bertegur 

sapa dan terlihat sangat bahagia, mungkin karena liburan 

mereka kali ini menyenangkan. Tidak ada tugas yang 

harus di selesaikan saat liburan. Namun kerutan wajah 

sudah terlihat ketika mereka sudah mulai memasuki 

kelas. Seakan-akan mereka tidak siap untuk 

mendapatkan tugas yang akan diberikan guru 
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terhadapnya. Tapi percayalah suatu saat suasana seperti 

ini lah yang akan dirindukan tentang sekolah ini. 

Suasana yang gaduh dan seketika diam saat guru sudah 

melangkahkan kakinya di depan kelas.  

  "Rinaaaa." Memeluknya dengan senang karena aku 

ingin segera menceritakan apa yang sedang aku rasakan. 

"Kenapa sih ris kayaknya seneng banget?" Sepertinya 

dia sudah tau dari mimik wajahku yang sudah terpancar. 

"Gua udah jadian sama Fadli." Sambil berbisik-bisik 

agar rahasia ini tidak ada yang tau, karena hanya dia lah 

teman dekatku jadi aku hanya cerita ke teman dekat saja. 

"Demi apaa? Ka Fadli?" Merasa tidak percaya dengan 

kata-kata yang aku ucapkan. "Beneran." Aku berusaha 

membuat dia percaya bahwa cerita ini memang betul 

adanya."kok bisa sih? Kapan lu deketnya?" Mulai 

penasaran dengan apa yang aku ceritakan. "Iyaa gua 

deketnya liburan dan dia juga nembak gua pas liburan, 

waktu itu dia ngajak gua ke taman dan ternyata dia mau 

ngungkapin perasaannya, dan gua secara spontan bilang 

iyaa." Aku menceritakan semuanya dan dia hanya 

tersenyum kemudian berkata bahwa dia setuju tentang 

hubungan aku sama Fadli.  

Teeettttt...  

  Tak lama belum istirahat pun berbunyi dan anak-anak 

berlari bagaikan hewan uang kelaparan ehehe.  

"Rin ke kantin yuk." Sambil merapikan buku yang 

berantakan di meja ku."Iyaa bentar ris gua mau ngambil 

uangnya dulu. " 
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  Kita berdua pergi ke kantin tapi tidak ada tempat yang 

kosong untuk kita duduk, kita pun kebingungan nyari 

tempatnya kemudian ada yang memanggilku untuk 

duduk dengan dia dan itu adalah pacarku hehehe. "Yah 

gua jadi kamcong dong kalau duduk disini." Rina sedikit 

risih dengan keberadaan Fadli karena nanti takut dia ga 

dianggap "yaelah rin gabakalan kok santai aja." Aku 

mencoba membuat dia nyaman duduk disini. Tak lama 

makanan yang kita pesan sudah datang dan sekitar 30 

menit kemudian belum masuk pun berbunyi kembali. 

"Pulang bareng aku ya." Ajak Fadli "gausah aku bawa 

sepeda kok." Aku menolak ajakannya karena menurutku 

kalau aku bisa berangkat sendiri kenapa harus numpang 

sama orang. "Lah kok ga bilang sih?" Sepertinya dia 

ingin pulang bersamaku hehehe "yaudah besok aku 

berangkat bareng sama lu." Aku berusaha membuatnya 

supaya tidak marah denganku. "Oke deh." 

 

***** 

 

 

 "Assalamu'alaikum bu." Sambil mengetuk pintu rumah, 

tetapi tidak ada tanda-tanda orang yang akan menjawab 

salamku. Tidak ada ibu di rumah, lalu kemana yaa apa 

mungkin ibu sedang belajar di warung. Aku pun 

menunggu ibu sampai sore dan ibu belum pulang juga 

karena aku tidak punya kunci cadangan jadinya aku 
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nunggu di luar rumah. Beberapa saat ibu pun datang. Ibu 

kemudian cerita bahwa ia tadi sedang mencari pekerjaan 

di sekitaran kampung dan ibu di terima kerja di pabrik 

makanan. Lalu aku bertanya "kenapa ibu bekerja di 

pabrik?" Ibu pun menjawab karena ia sudah tidak punya 

uang simpanan untuk aku sekolah dan akhirnya ibu 

memutuskan untuk berkerja daripada biaya aku tidak 

lunas. 

  Aku pun sempat berpikir sudah begitu banyak 

pengorbanan untuk anaknya agar bisa menempuh 

pendidikan. Dan aku lagi-lagi termotivasi atas semua 

perjuangan ibu untukku. Aku meyakinkan diriku sendiri 

agar tidak malas dan harus lebih bersemangat lagi agar 

bisa membahagiakan orang tua ku yang sudah berjuang. 

Aku tidak ingin mengecewakan ibuku dan juga 

pengorbanan nya terhadap ku. Semoga ibu selalu 

diberikan kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi 

kehidupan ini.  

 "Yaampun ibu maafin Risma yaa karena Risma ibu jadi 

harus bekerja kayak gini, maafin Risma juga ya bu 

belum bisa bahagiain ibu." 

  Pagi nya sebelum aku berangkat sekolah ternyata 

Wisnu sudah ada di depan rumah dan dia ngajak 

berangkat bareng karena ini adalah hari pertama dia 

masuk sekolah di sekolah ku. Aku mau menolak tetapi 

tidak enak karena dia baru pertama masuk sekolah tapi 

di sisi lain aku juga bingung karena Fadli mau jemput 
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aku buat bareng sama dia, sepertinya aku berangkat 

sama Wisnu aja deh kasian kalau dia berangkat sendiri.  

  Saat di perjalanan aku berpapasan dengan Fadli dan 

ternyata dia mau ke rumahku. Dia melihat aku bersama 

Wisnu dan ekspresi dia melihat ku seperti marah. Aku 

semakin bingung bagaimana menjelaskan ini semua 

kepada Fadli dan aku memutuskan untuk ngobrol di 

sekolah dengan dia.  

  Setelah aku dan Wisnu sampai di sekolah, Fadli pun 

sampai dan aku mau menjelaskan ke dia tapi dia malah 

pergi gitu aja dengan ekspresi marah, sepertinya dia 

marah dengan kejadian tadi.  

"Ris ayo anter gua ke ruang guru." Wisnu memintaku 

untuk menemaninya. "Iyaa ayo." Aku menuruti 

permintaan nya, namun pandanganku tetap saja melihat 

ke ayah Fadli yang semakin menjauh.  

"Itu tadi cowo siapa?" Ucap wisnu.  

"Dia pacar gua." Jawabku dengan nada lemas.  

"Eum ternyata elu udah punya pacar." Sepertinya Wisnu 

benar-benar tidak tau bahwa aku sudah punya pacar. 

"Terus tadi dia kenapa?" Tanya Wisnu karena penasaran 

dengan sikap Fadli. "Gatau marah kali karena gua bareng 

sama lu, tadinya emang gua mau bareng sama dia tapi 

gua kasian sama lu karena hari ini lu baru masuk 

sekolah." Aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. 

"Padahal lu tadi bareng sama dia aja biarin gua 

berangkat sendiri." Yaudahlah udah kejadian juga kan. 
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"Tuh ruang gurunya. Gua ke kelas dulu." Aku segera ke 

kelas karena takut telat."oke makasih ris." Dan aku pun 

hanya bilang iyaaa.  

  Saat pulang sekolah aku menemui Fadli dan ingin 

menjelaskan kepada Fadli tentang kejadian tadi pagi, tapi 

dia cuek dan aku pun tetep berusaha agar dia tidak marah 

padaku.  

"Fad lu marah sama kejadian tadi." Aku mencoba 

memulai obrolan. "Engga, biasa aja." Dengan wajah 

sinis dia mengeluarkan kata-kata yang singkat. "Tadi itu 

dia temen kecil aku, dia pindah kesini karena ikut 

ayahnya dinas dan dia juga nerusin sekolahnya disini, 

jadi tuh dia baru hari pertama sekolah jadi aku bareng 

sama dia." Dengan muka bersalah aku pun meminta 

maaf. "Tapi kan kamu udah ada janji duluan sama aku, 

kalau mau batalin bilang aja, apa susahnya sih buat 

bilang." Dia pun mulai sedikit kesal dengan sikapku. 

"Aku kan tadi buru-buru jadi ga sempet ngabarin ke 

kamu." Akupun terbawa suasana, dengan nada tinggi aku 

menjawab pertanyaannya. "Yaudahlah terserah kamu. 

Sekarang kamu mau pulang bareng aku atau engga?" 

Memberi penawaran dengan tidak ikhlas. "Gausah aku 

bisa pulang sendiri naik angkot." Mencoba mengetes 

apakah dia memaksa ku untuk pulang bareng atau tidak. 

"Yaudah terserah kamu, aku pulang duluan." 

 Sepertinya dia benar-benar marah karena tidak seperti 

biasanya dia seperti ini. Biasanya dia selalu memaksaku 

untuk pulang bareng sama dia, tapi sekarang engga. Aku 
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membiarkan dia untuk menenangkan dirinya dan semoga 

besok dia sudah tidak marah lagi.  

  Aku menunggu angkot di pinggir jalan tapi angkotnya 

lama banget datangnya dan Wisnu pun datang 

mengajakku untuk pulang bareng.  

"Ris ayo bareng daripada nunggu lama." Ajaknya.  

"Gausah deh, gua naik angkot aja." 

"Yaelah lu takut pacar lu marah lagi?" Memastikan.  

"Engga kok." Aku mengelak tentang pertanyaan dia.  

"Yaudah ayo naik." 

  Dan aku pun pulang bareng dengan Wisnu. Di jalan dia 

meminta maaf padaku tentang kejadian tadi pagi. Dia 

tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana dan dia 

pun tidak tau kalau aku sudah punya pacar.  

  Setelah sampai rumahku, aku berterima kasih pada 

Wisnu karena dia sudah ngajak aku pulang bareng, dan 

dia pun langsung pulang ke rumahnya.  

 Ibu memanggilku dan menceritakan semua masalahnya. 

"Ibu sudah tidak punya biaya lagi, jadi kamu harus 

benar-benar fokus sekolah yaa agar nanti kamu dapet 

beasiswa. Kamu jangan dulu mikirin pacaran dulu." Dan 

ibu memintaku untuk mutusin Fadli karena ia tau kalau 

sekolah sambil pacaran itu gaakan bener dan bisa bikin 

aku jadi tidak fokus dan bahkan nanti kalau sakit hati 

nilai ku akan menurun gara-gara masalah percintaan.  
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  Namun di sisi lain aku tidak bisa putusin Fadli karena 

aku sejak dulu sudah suka sama dia. Sulit bagiku untuk 

mengambil keputusan dan bagaimana aku bilang sama 

Fadli nya. Tetapi aku tidak boleh egois terhadap ibuku 

sendiri karena mau bagaimana pun ia lah yang sudah 

merawatku dan juga membiayai sekolah ku.  

    Dengan berat hati aku harus putusin Fadli demi ibuku. 

Aku juga tau bahwa aku tidak sebanding dengan dia. Dia 

yang memiliki kehidupan yang begitu menyenangkan 

sedangkan aku sulit untuk menciptakan kebahagiaan. 

Tapi dengan menuruti permintaan ibu ku adalah 

kebahagiaan tersendiri bagi ku.  

 

***** 

 

  Aku datang ke sekolah tidak seperti biasanya, aku 

datang lebih awal sebab hari ini aku akan berbicara 

dengan Fadli tentang masalahku tapi daritadi dia belum 

datang ke sekolah.  

  Kemudian temannya datang ke kelasku dan 

memberitahu bahwa hari ini Fadli tidak sekolah karena 

ada acara keluarga. Aku pun semakin bingung 

bagaimana caranya bisa bertemu dengan dia. Dan 

ternyata Fadli bisa bertemu dengan ku nanti sore di 

taman, aku pun langsung mengiyakan sebab aku tidak 
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mau menunda-nunda masalah ini dan aku harus jujur 

bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi.  

  Hari ini aku sering melamun di kelas bahkan Rina pun 

sudah berulang kali menyadarkan ku saat aku sedang 

melamun. Rina penasaran dengan apa yang sedang aku 

pikirkan tetapi aku tidak bisa menceritakan ini padanya 

karena ini adalah masalah pribadiku, aku tidak mau 

orang lain ikut campur dengan urusan ku, tapi aku akan 

cerita jika semuanya sudah mulai membaik.  

  Jam pelajaran pun telah usai, aku sesegera mungkin 

untuk pulang kerumah dan langsung bertemu dengan 

Fadli di taman.  

 

***** 

 

  Aku sudah sampai di taman, sebelum Fadli datang  ke 

taman sebab aku tidak mau dia menunggu lama. Kurang 

lebih 20 menit Fadli akhirnya datang juga. Aku tiba-tiba 

degdegan dan tidak bisa bicara apa-apa, aku gugup dan 

sebenarnya aku belum bisa mengikhlaskan dia. Aku pun 

pelan-pelan mulai berbicara dengan dia. "Fad hubungan 

kita sampe disini aja yaa." Dengan nada gemetar aku 

pun memberanikan diri untuk berbicara. "Maksudnya?" 

Dia pun nampak kebingungan dengan keputusan ku. 

"Aku tidak bisa menjelaskan alasannya, tetapi aku ingin 
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fokus dengan sekolahku dulu." Mungkin aku egois 

karena aku tidak menjelaskan kan alasanku yang 

sebenarnya dan aku hanya menjawab dengan jawaban 

yang klasik. "Aku ga ngerti lagi sama kamu, kita gaada 

masalah apa-apa tapi kamu malah mutusin aku, 

seharusnya kamu bilang kalau aku ada salah sama 

kamu, bukan malah kayak gini." Fadli marah padaku. 

"Kita itu beda fad aku itu ga punya apa-apa jadi ibuku 

menyuruhku untuk fokus dengan sekolahku dan 

sedangkan kamu anak orang kaya yang mungkin tidak 

perlu memikirkan biaya sekolah. Kita ini bagai langit dan 

bumi, kasta kita beda, aku harus mencari beasiswa 

untuk meneruskan sekolahku sedangkan kamu 

sebaliknya. Aku ga pantes buat kamu dan aku mau 

kamu bisa dapetin seseorang yang jauh lebih baik dari 

aku." Akhirnya aku menjelaskan alasanku untuk 

mengakhiri hubungan ini. "Harus berapa kali aku bilang, 

kalau aku itu tidak memandang siapa kamu, terlahir dari 

siapa kamu, tidak memikirkan kastamu. Tapi jika ini 

akhirnya dan mungkin ini keputusan terbaik kamu, 

dengan berat hati aku menerima keputusan ini, yaa 

walaupun sulit tapi aku akan jalanin." Pemikiran dia 

memang dewasa, tapi aku tau sebenarnya dia tak ikhlas 

dengan keputusanku. "Makasih kalau kamu udah 

ngertiin aku, aku minta kamu jangan jadi orang asing 

jika bertemu dengan ku, aku masih sayang sama kamu 

tapi aku tidak bisa membantah permintaan orang 

tuaku." Aku menangis. "Udah kamu gausah nangis, aku 
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akan tetap jadi temanku. Yasudah aku anterin kamu 

pulang." Dengan tersenyum. "Gausah aku bisa pulang 

sendiri." Kataku. "Jangan menolak, ini permintaan 

terakhir aku sebab belum tentu nanti kita bisa pulang 

bareng lagi."  

  Sejujurnya aku sedih saat dia berbicara seperti itu. Aku 

ingin setelah ini pertemanan kita akan baik-baik saja. 

Aku berharap aku bisa berteman tanpa melibatkan 

perasaan lagi.  

 

***** 

 

   Hari hari selanjutnya aku hadapi tanpa kehadiran 

Fadli. Yaa sulit memang menjalani masa-masa seperti 

ini, tapi kita harus move on untuk kehidupan 

selanjutnya.  

   Tapi hari itu aku melihat Fadli bersama perempuan 

cantik dan mungkin saja itu pacar baru dia. Tetapi 

mengapa begitu cepat dia menemukan pengganti yang 

baru dan aku bertanya-tanya apakah dulu dia benar-

benar suka padaku.  

   Aku mencoba ikhlas melihat semua ini. Aku melihat 

mereka dari kejauhan. Aku yang sedang berada di lab 

kimia pun terfokuskan untuk melihat mereka berdua 

sedang bercanda dan tanpa aku sadari air mataku mulai 
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jatuh, tapi aku berusaha tegar karena mau bagaimana 

pun aku lah yang telah mengambil keputusan ini. Nanti 

di depan Fadli aku harus terlihat bahagia tidak boleh 

ada kesedihan yang terpancar di wajah ku.  

  Selang seminggu ulangan tengah semester pun mulai 

menghantui. Ini saatnya aku membuktikan pada ibu 

bahwa aku bisa mendapatkan nilai-nilai yang 

memuaskan dan dapat membuat ibu senang. Aku 

mengisi soal-soal dengan teliti dan cermat.  

  Senin berganti menjadi minggu dan hari selasa adalah 

waktunya pembagian rapot tengah semester.  

  Ibu datang ke sekolah untuk mengambil rapot ku. Dari 

kelasku, aku melihat Fadli datang dengan orang tuanya. 

Sudah lama aku tidak bertegur sapa dengannya dan aku 

baru tau kalau kalimat "kita akan tetap jadi teman" Itu 

hanya kalimat penenang saja.  

   Ibu sudah masuk ke kelasku dan 15 menit kemudian 

ibu keluar dari kelas dengan muka bahagia, sepertinya 

ia mendapatkan kabar gembira semasa ia ada di dalam 

kelas. Ibu bercerita padaku bahwa prospek belajar ku 

meningkat dan nilai-nilaiku pun tidak ada yang turun. 

Setelah mendengar kabar itu pun aku bangga terhadap 

diriku sendiri dan ternyata aku bisa menghadapi 

masalah ini dengan baik.  

  Aku akan terus berusaha untuk terus meningkatkan 

potensi diriku agar aku benar-benar bisa 
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membahagiakan ibuku. Aku berjanji kepada diriku 

bahwa suatu saat nanti aku akan sukses dan aku bisa di 

Terima di perguruan tinggi negeri yang aku impikan 

sedari dulu.  

  Terima kasih ibu karena selalu ada untukku dan selalu 

memotivasi ku untuk tetap berusaha dan tidak mudah 

menyerah.  

~TAMAT~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodata Penulis 

Teruntuk Fadli : 

  Semoga kamu bahagia dengan kehidupan mu yang sekarang. 

Kamu akan tetap jadi orang spesial bagiku, walaupun kamu 

sudah bersama dengan yang lain. 

  Suatu saat kita berdua akan sama-sama bertemu dengan 

orang yang tepat dan bisa mengajarkan arti kehidupan yang 

sesungguhnya. Dan Terima kasih untuk hari-hari 

menyenangkan yang pernah kita ukir bersama.  

Sukses terus Fad:)  
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