


 



 

Terimakasih kepada para teman-teman saya 

yang sudah memotivasi saya dalam pengerjaan 

novel ini. 

Terimakasih kepada Bapak Sopyan 

Munawar yang telah memberi pengarahan untuk 

membuat novel ini.  

 

 

 

 

 

 

 



 

KURANG NORMAL 

 

OLEH FAQIE MRING PINASTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gua hidup dari keluarga yang berkecukupan. 

Dengan mempunyai 3 saudara . 1 cowok dan 2 

cewek. Gua anak bungsu, jadi tau kan ya gimana 

sifatnya anak bungsu haha. Tapi gua berbeda 

guys, gua jarang banget yang namanya di bela 

sama orangtua gua wkwk. Sifat gua bisa dibilang 

parah banget. Gua sering memandang orang lain 

lebih rendah daripada gua. Egoisme  gua sangat 

tinggi hehe.  

Persahabatan gua dimulai ketika emak gua 

dan emaknya Hurin berteman sejak kita belum lahir 

di dunia ini. Gua mulai mengenal atau tau dia ketika 

masih TK. Di TK gua termasuk tipe anak yang 

songong tapi cengeng gimana tuh wkwk. Gua ga 

pinter dan malah sering banget nyusahin orang tua 

gua dengan tingkah laku gua. Gua sering banget 

gak mau masuk sekolah hanya karena gak mau 



pisah sama emak gua. Gua emang se-manja itu 

guys. Dan se-nyebelin itu. Gua pernah tarik-tarikan 

sama guru dan emak gua. Jadi, disaat guru narik 

tangan gua, disaat itupun gua narik tangan emak 

gua.  

“Ayo dong ina, kamu harus sekolah. Udah berapa 

lama kamu gak sekolah.” 

“Gak mau bu gulu, aku maunya bunda juga ikut 

belajal di kelas baleng akuuuuu.” 

“Ayo toh dek. Piye iki buk arek e ra gelem sekolah.” 

“Bental ih ada yang ketinggalan.” 

“Opo iku? Nang omah ta?” (apa itu? Dirumah?) 

“Aku belum cium pipi bunda.” 

“Ooalaahh.” 



Dan otomatis guru gua ngelepas tangan gua dan 

membiarkan diri gua lari ke emak gua. Setelah 

mencium pipi emak gua, bu guru dengan suara 

lembutnya menyuruh gua untuk masuk ke kelas. 

“Ayo ina, kita belajar yuk.. sok atuh ina duduk 

dibangku ina.” 

“gak mau.” 

“lohh kenapa sayang?” 

“aku maunya disitu” 

Gua nunjuk ke bangku meja guru:”) raut 

muka bu guru berubah menjadi pasrah dan 

mengangguk  

pelan sambil menggiring gua ke mejanya. 

Se-nyebelin itu gua guys wkwk. 



Sementara Hurin terkenal dengan 

kepintarannya. Ga heran lagi kalau banyak guru 

yang salut sama dia. Dia gak banyak tingkah kayak 

gua guys wkwk. Hurin nangis pun banyak guru 

yang membela dia. Kalau gua mah apa atuh lamun 

ceuk urang sunda mah:”) 

Sewaktu di TK gua emang udah tau kalau 

dia anak temennya emak gua. Emak bapaknya 

Hurin adalah pengusaha warung bakso. Dan 

memang sikap gua yang selalu merendahkan 

orang lain, jadi ya gua biasa aja liat dia bahkan bisa 

dibilang menganggap “rendah” dia hanya karena 

dia seorang anak“tukang bakso” dekat TK gua. 

Parah banget kan ya :”)  

Gua sering banget liat dia bermain bersama 

teman-temannya dengan penuh canda tawa dan 

ceria. Sedangkan gua selalu berteman dengan 

diselimuti emosi dan tangisan.  



 

 

 

BAB I 

MASA SURAM 

Setelah 1 tahun, akhirnya gua lulus dari TK 

tersebut. Emak gua mulai mendaftarkan gua ke SD 

PANARAGAN 1, dimana kakak gua pun juga 

sekolah disana. Gua inget banget pas dites bacaan 

sama guru. Guru yang ngetes gua ini mempunyai 

badan yang gemuk dan bulat. Lucukk teh aku 

liatnya hehe. Namanya Bu ....  

“siapa nak namanya?” 

“Faqie bu.” 

“panggilannya apa nak?” 



“ina bu.” 

“ooh nak ina, sekarang coba yuk baca kata ini” 

“i b u bu. Ibu” 

“pinter. Coba yang ini” 

“i k a ka n. Ikan” 

“pinter...  alhamdulillah ina udah bisa sekolah 

disini.” 

Gimana gua gak bisa ya,tiap hari dicekokin itu terus 

dirumah :”) alhamdulillah kerja keras emak gua 

mendidik dan membimbing gua membuahkan hasil. 

Tak disangka mulai detik itu gua resmi menjadi 

murid SDN PANARAGAN 1. Senang tak senang 

aslinya mah haha. Karena emang pada dasarnya 

gua gak suka belajar, jadi monmaap ini:”) 



 Pas mau pulang, gua ketemu sama Hurin 

dan mamanya. Awalnya gua kira dia di SD 

PANARAGAN 2 atau 3 karena bangunan ketiga SD 

itu menyatu. Tapi ternyata dia juga di SD yang 

sama kayak gua huaaaaaaa. Tapi kita gak sekelas. 

Dia kelas Csedangkan gua kelas A. 

“nanti kamu bisa pulang sama hurin dik naik mobil 

jemputan” 

“emang ada mobil jemputan?” 

“ada, biasanya juga mas akbar,mba bella, mba ica 

naik mobil jemputan kan.” 

“ooh “ 

“mama hurin, nanti hurin juga naik mobil jemputan 

aja sama ina.” 

“iyaa bun daripada kita bolak balik kesekolah ya.” 



Setelah itu emak gua dan emaknya hurin ngobrol 

lamaaaaaaa banget. Namanya juga emak emak ye 

kan jadi udeh kaga heran lagi gitu. 

Sekitar kurang lebih 40menit. Akhirnya emak gua 

ngajak ketemu Om Herdi, supir jemputan yang 

bakal jadi langganan gua nanti. Tapi ternyata Om 

Herdi tidak ada ditempat. Jadi yasudah akhirnya 

kita pulang. Perjalanan dari SD kerumah gua 

sekitar 15 menit. Biasanya gua menghabiskan 

waktu di motor dengan bernyanyi ria atau ngobrol 

sama emak gua. Tapi kali ini, gua cuma ngelamun, 

memikirkan akankah hari esok akan menjadi 

lembaran baru yang indah, atau malah lebih buruk? 

“dik kok tumben diem. Adik kenapa?” 

“gapapa ko bun, aku bingung besok gimana” 

“gimana apanya? Udah jalanin aja apapun yang 

terjadi.” 



“iya deh bun.” 

Meskipun emak gua udah bilang gitu, gua tetap 

memikirkan tentang hari esok. Bukannya gua gak 

sabar, tapi gua takut. Semacam ada trauma di diri 

gua yang berkaitan dengan “pertemanan”. 

Sesampainya dirumah, gua langsung ganti baju 

dan tidur siang. 

16:00 WIB gua terbangun dengan keadaan baju 

yang sedikit basah karena keringat. Gua jalan 

keluar kamar, melihat emak gua sibuk menyampul 

buku. 

“eh noni gimbul udah bangun.. sini bantuin bunda.” 

“aku gak bisa bunda.” 

“iya sini bunda ajarin.” 



Akhirnya sore itu gua menghabiskan waktu dengan 

menyampul buku dan menyiapkan tas sekolah gua. 

Apapun yang terjadi esok, bismillah~ 

 

 

Pagi yang cerah, tapi tidak dengan muka 

gua yang mendung. Perasaan males, takut, senang 

bercampur aduk, sampe gua keringet dingin dan 

sakit perut. Demam panggung gua yaAllah:”) 

padahal kaga mau tampil yak.  

Dengan berat hati gua melangkahkan kaki 

menuju ke gerbang sekolah. Dari jauh, ada guru 

yang ngeliatin gua dari atas sampe bawah. 

Tatapannya tuh udeh kayak senior yang liatin 

juniornye. Tajem.  Guru itu menghampiri gua. 

“kamu anak kelas berapa nak?” 



“kelas satu bu, baru masuk” 

“ooalah pantesan. Yaudah kamu baris 

jangan sesuai kelas kamu ya, tapi dipinggir kelas” 

Gua bingung dong apa yang salah dari gua. 

Baju gua udeh oke, rambut gua juga dikuncir, kaos 

kaki gua panjang. Masa iya muka gua yang salah?  

Apa karena gua masang muka songong ya? 

Yasudahlah gua nurut-nurut aja. Pas gua baris 

bersama kumpulan orang pinggiran kelas, disitu 

gua menyadari letak kesalahan gua dimana. 

Sepatu gua warna merah muda guys HEHE. Udah 

mah gitu yang bawahnya nyala tea kalo kita jalan 

HEHE. Parah ga tuh. Kenapa gitu emak gua atau 

bapak gua atau para saudara gua gaada satupun 

yang ngasih tau gua kalau di SD kudu wajib harus 

pake sepatu hitam waktu upacara? Mendingan 

orang yang disebelah gua cuy, dia pake warna biru 



dongker. Jadi yaaaa ga malu-malu amat gitu. 

Yaudahlah ya aing mah terimakeunn we terima:”)  

30 menit upacara selesai. Tepat pukul 07:30 

gua masuk kelas. Dan ternyata gua sekelas sama 

temen TK gua yaitu Nadira. Dulu, gua sama dia 

lumayan deket, dia suka main juga sama gua dan 

Karil.  

“Nadiraaa” 

“eh ina, kok bisa sekelas ya hahaha” 

“hehe iya gatau nih apa kelasnya ditentuin 

sesuai TK ya?” 

“hmm hehe gatau deh. Udah dulu ya aku 

mau kesana” 

Gua tau jawaban gua itu freak guys. Abisnya 

gua gatau apalagi yang mau gua omongin. Tapi, 

wajar sih kalau abis itu Nadira “menjauh” dari gua:”) 



okelah terimakeunn terima. Dikelas, gua simpen tas 

dibangku mana aja. Jadi, kalau ada orang yang 

duduk disitu juga, fix dia jadi temen sebangku gua. 

Karena Nadira yang gua kira bakal duduk sama 

gua, ternyata dia duduk sama yang lain. Mungkin 

karena obrolan kita yang tadi kali ya. Sampai 

akhirnya gak ada yang duduk disebelah gua karena 

ternyata murid dikelas gua itu jumlahnya ganjil. 

Kurang apes gua wkwk. 

 Di hari itu gak belajar, Cuma perkenalan dari 

wali kelas gua. Jadi pulangnya juga cepet. Gua 

pulang jam 11:00WIB . gua pikir, ini masih awal 

sekolah, jadi gua ditungguin sama emak gua kayak 

anak-anak yang lain. Tapi ternayata enggak:”) dari 

jauh ada om-om yang liatin gua. Gua cuek aje ye 

kan orang gak kenal juga. Pas gua lewat mbak-

mbak yang jual mie, dia manggil gua. 

“ina!” 



“eh iya?” 

“anaknya bunda wulan kan?” 

“iya bu.” 

“sini sini. Tunggu disini aja. Nungguin jemputan 

kan?” 

“iya bu” 

Gua mah iya iya aja. Atuda gimana lagi, mana 

gatau kan jemputan gua teh yang mana orangnya. 

Tiba-tiba om-om yang tadi liatin gua, nyamperin 

gua. Sontak terkejoed aku dong. 

“ina ya?” 

“eh iya om, kenapa?” 

“ini Om Herdi supir jemputan Ina. Tadi tuh om udah 

nyariin Ina. Kata bunda pokonya cari anak yang di 



dekat hidungnya ada tahilalatnya. Nah makanya 

om perhatiin Ina daritadi. Eh bener ternyata kamu.” 

“ooh hehe iya om maaf.” 

“udah gapapa kok. Ayo ke mobil.” 

Ooalahh ini toh orangnya. Kira gua udah sedikit 

tua, ternyata masih muda banget haha. Pas gua 

nyampe di mobil, ternyata emang tinggal nungguin 

gua gitu. Terus gua di sinisin sama satu mobil itu. 

Gua perhatiin mukanya satu-satu. Dan gak ada 

Hurin guys. Gua sama sekali gak kenalan sama 

mereka. Gua udah terlalu capek juga sama hari ini 

dengan segala keapesan gua wkwk. mereka juga 

kayaknya gaada niatan mau kenalan sama gua, 

jadi yaudah 

Yang dianterin pertama gua, jadi alhamdulillah gua 

bisa bebas dari segala keberisikan yang mereka 



buat. Sesampainya dirumah ada emak gua yang 

menyambut dengan senyuman di wajahnya.  

“ehh anak bunda sayang sudah pulang. Ayo ganti-

ganti terus makan yaa, bunda udah nyiapin sayur 

bayam sama tongkol.” 

“OKE.” 

Kalau soal makanan, semangat 45 gua mah 

wkwk. seperti biasa, dimeja makanlah gua berbagi 

cerita tentang hari ini. Gua ceritain apa aja yang 

udah menimpa gua pada hari ini. Mulai dari sepatu 

gua beda sendiri, duduk sendiri, sampai dijemputan 

pun gaada yang ngajak gua ngobrol. Dan tau apa 

respon mereka? Tertawa terbahak-bahak guys. I’m 

fine  

 Selesai makan gua tiduran. Melepas segala 

kepenatan gua. Lama-lama gua terlelap. Seperti 

biasa, gua bangun di sore hari. Melihat kakak gua 



yang udah ada diluar rumah sedang bermainn 

bersama-sama gua langsung lari keluar dan ikut 

main bersama mereka. Bodoamat tuh mau ada iler 

atau belek dimata gua. Pokonya main weh gua 

wkwk. 

 Sore itu, kita main petualangan. Seruuu 

banget. sampai tak terasa udah hampir maghrib. 

Seketika kita lari kerumah karena takut dikunciin 

pintu. Peraturan dari ayah kayak gitu soalnya jadi 

otomatis pada lari ketakutan. Ternyata bener. Emak 

gua udah ngunciin kita. Alhasil kita nangis diluar 

“bundaaa maaf bundaa kita gak bakal gitu lagi 

bundaaa. Bukain pintu bundaa gelaaappp ” Cuma 

mas akbar yang bilang kayak gitu. Sisanya nangis 

sekenceng-kencengnya. Akhirnya emak gua iba, 

kita masuk dengan perasaan bersalah. Satu 

persatu dari kita, salim ke emak gua sambil minta 



maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 

Hari yang mengejutkan 

 

 

 

*** 

 

Gua bernyanyi, bercanda gurau dengan emak gua~ 

pagi itu sangatlah menyenangkan. Semoga tetap 

menyenangkan setelah gua berada disekolah:) 

     15 menit berlalu,gua melihat sekolah yang 

sudah dipenuhi para manusia. Gua salim ke emak 

gua  

"semoga dilancarkan, dibarokahkan untuk hari ini 

ya dik" 



"iya bunda" 

 gua melangkahkan kaki dengan semangat baru. 

Apapun yang terjadi hari ini, akan gua hadapi 

dengan sabar. Sesampainya di kelas  bel berbunyi. 

Gua jadi gak perlu basa basi ke temen sekelas. 

Gua langsung duduk dibangku dengan kesendirian 

gua:') beberapa menit kemudian, wali kelas gua 

masuk kelas.  

"assalamualaikum anak-anak" 

"wa'alaikumussalam buuuuu"  

"sekarang belajar bahasa sunda ya" 

"bu, kemarin ada pr bahasa sunda." 

"oohh iya, yasudah kumpulkan didepan ya"  

Anjir astagfirullah disitu gua baru inget kalau ada 

pr, gua berusaha nyari-nyari buku sunda gua, dan 



hasilnya nothing. Gua gak bawa buku basa sunda 

euyy. Oke gua berusaha santuy dan berpikir ini 

masih awal, jadi masih wajar lah kalau ada siswa 

yang tidak mengerjakan pr. Tapi kesantuyan gua 

tidak berlaku ketika guru gua tiba tiba mengatakan  

"yang tidak mengerjakan pr atau tidak membawa 

bukunya, maju kedepan" 

Yang tadinya terlihat lemah lembut, seketika 

berubah menjadi singa yang lapar. Jantung gua 

berdebar sangat kencang. Ternyata gak cuma gua 

aja, alhamdulillah lumayan banyak yang gak 

ngerjain pr juga wkwk.  Gua baris paling ujung 

kanan. Satu persatu murid ditanya alasan mereka 

tidak mengerjakan pr. Kebanyakan dari mereka 

menjawab ketiduran, mati lampu atau 

semacamnya.  



"kamu siapa namanya? Ina ya? Kenapa gak bawa 

bukunya?" 

"lupa bu" 

"kamu masih muda masa udah pelupa. Kayak ibu 

nih udah tua, jadi wajar kalau lupa."  

Beliau berbicara seperti itu sambil menjewer telinga 

saya kawan kawan :) sedangkan yang lainnya tidak 

mendapatkan perlakuan seperti itu:) yaudah, iya tak 

apa bu jewer saja sepuasnya :) sejak hari itu, 

bukannya malah semangat mengerjakan pr, gua 

malah semakin malas. Sangat malas. Gua tidak 

mencerita ke siapapun tentang kejadian itu. Bahkan 

ke emak gua pun tidak. Gua lebih memendam 

semuanya sendiri. 

     setelah itu, semua siswa yang berada didepan, 

disuruh duduk kembali. Gua duduk dengan 

perasaan sedih, malu dan benci. Disaat itu, gua 



sadar semua mata tertuju ke gua. Tak sadar air 

mata gua tiba tiba mengalir. Setiap netes, gua 

usap. Netes lagi, gua usap lagi. Sampai akhirnya 

bel sekolah berbunyi. Senangnya alhamdulillah 

penderitaan gua di kelas berakhir. Gua pulang 

dengan hati yang senang, gua mempercepat 

langkah gua menuju mobil jemputan. Dari jauh gua 

melihat Hurin sudah duduk dipojokan mobil. Gua 

semakin cepat melangkahkan kaki, bahkan gua 

berlari kecil. Akhirnya orang yang gua tunggu untuk 

menemani kesendirian gua datang juga. Ketika 

masuk mobil, gua tidak memperdulikan sekitar dan 

langsung ke Hurin. 

“Hurin... kamu kok kemarin gak ada?” 

“Iyaa na, aku kemarin dijemput sama mamah.” 

“ooh yaudah Rin.. eh kamu laper gak?” 

“laper nih dari tadi malahan hehehe” 



“wah sama aku juga udah laper dari tadi. Kita jajan 

yuk!” 

“ayukk” 

Obrolan kita mengalir begitu saja, seperti 

orang yang sudah lama kenal. Kita jajan otak-otak 

goreng. Hurin dengan bumbu kacang sedangkan 

gua dengan micin yang lumayan banyak. Udeh 

konsumsi micin sejak dini gua tuh guys wkwk. 

setelah jajan kita kembali ke mobil jemputan. Entah 

kenapa ketika kita masuk kembali ke mobil, anak 

yang bernama ‘Amanda’ melihat kita dengan sinis. 

Pengen banget gua colok tu mata yaAllah. 

Sayangnya di Indonesia ini negara hukum  

Kita masuk dengan perasaan yang aneh dan 

was-was. Kita duduk dipojokan mobil dan 

melanjutkan obrolan yang tadi. Tiba-tiba Amanda 

dan kawanannya berkumpul dan menatap kami. 



Pandangannya seakan ingin memberitahu kita 

akan sesuatu. Dan benar saja.  

“heh lu berdua. Ngomongin apa sih?! Berisik 

banget!” 

“kita kan gak teriak-teriak. Pelan kok suaranya.” 

“ya tetep aja! Berisik!” 

“iya deh maaf.” 

Gua sama Hurin jadi saling diam. Kita jadi takut 

untuk mengeluarkan suara. Sampai yang tadinya 

kita duduk berdempetan, sekarang dipisahin sama 

si Amanda itu.  

“coba lu berdua jangan duduk dempetan gitu. Nanti 

malah ngomongin orang lagi.” 

Entah kenapa ya guys, kita nurut-nurut aja 

sama perintah dia. Kita benar-benar langsung 



duduk pisah terus saling tatap gitu aja. Beberapa 

hari setelahnya gua sama Hurin semakin dekat. 

Kita juga semakin bisa berbaur di lingkungan 

jemputan, meskipun kita emang tidak 

diperbolehkan untuk saling berkomunikasi. Sampai 

akhirnya kita surat-suratan. Kita ngobrol dijemputan 

itu, surat-suratan guys hahaha. Tapi akhirnya kita 

ketauan sama si Amanda itu. Pas gua mau ngasih 

suratnya ke Hurin, pas banget Amanda ngeliat . 

“oh jadi selama ini, kalian surat-suratan?! Sini mana 

suratnya! Siniin gak!” 

Amanda langsung ngerampas surat itu dari tangan 

gua. Dia tidak membacanya, tapi langsung 

membuangnya. Alhamdulillah aman. Karena isi dari 

surat itu, semua tentang dia HAHAHAHA.  

Kita berusaha sabar dari sikap dia yang 

seenak jidatnya itu. Sampai pernah suatu hari 



Amanda buat pengumuman. Nanti pas hari Senin 

yang jadi rajanya di jemputan itu Amanda, hari 

Selasa nanti si ini, hari Rabu nanti si itu. Semuanya 

ditunjuk kecuali gua sama Hurin. Otomatis dong 

gua nanya kenapa gua sama Hurin tidak mendapat 

giliran untuk menjadi raja? Sedangkan yang lain 

mendapatkannya. Amanda dengan entengnya 

menjawab “yaudah besok lo jadi raja yah” awalnya 

gua senang, tapi gua ingat kalau besok hari 

minggu. Dan mereka langsung tertawa terbahak-

bahak. Selama 2 tahun kita sabar menghadapi 

kelakuan Amanda dan kawanannya itu. 

 

*** 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

PEMBERONTAKAN 

Setelah 2 tahun gua sekolah disana, sekarang gua 

udah kelas 3 SD. Tak disangka disaat pembagian 

kelas, gua dan Hurin sekelas. YEAYYYYY 

gelasehhh bahagiaa banget gua hahaha. Pastinya 

kita langsung duduk berdua. Kita benar-benar 

menghabiskan waktu bersma. Hurin membawa 

perubahan didalam diri gua. Yang tadinya gua 

males ngerjain soal dari guru, sekarang gua jadi 

rajin.  



“hurin ayo main pulpen-pulpenan” 

“ayo, tapi kerjain dulu soalnya” 

“ihh banyak. Males ah. Nanti juga di pr-in” 

“yaudah nanti aja mainnya. Aku mau ngerjain dulu.” 

Lu tau main pulpen-pulpenan ga? Yang pulpen 

kosong atau isi, dijadiin orang. Terus buku dijadiin 

rumahnya. Terus tempat pensil dijadiin kamar 

mandinya. Nah itu namanya main pulpen-pulpenan. 

Itulah sebabnya di kelas 3 ini gua semakin rajin 

mengerjakan tugas dengan cara “menyontek” 

HEHEHEHE. 

 Kemana-mana gua terus berdampingan 

dengan Hurin. Ada yang ngira gua sama dia 

kembar. Ada yang ngira kita bersaudara. Karena 

tahi lalat yang ada di dekat hidung, hurin pun 

punya, dan sama tempatnya. Malah ada yang 



menyebut kita “TOMPEL BERSAUDARA” kesel 

engga tuh dikatain gitu terus 

 Suatu saat kita, tepatnya gua merasa bosen 

dengan kehidupan kita yang gini-gini aja. Akhirnya 

gua merencanakan sebuah perubahan. 

“Rin gimana kalau kita ngomongnya jadi gua lu aja? 

Bakal seru tuh kayaknya” 

“yuk yuk coba Na.” 

“lu mau makan apa hari ini Rin?” 

“oh kalau gua mau beli mie aja” 

“eh seru juga ya ternyata ngomong gua elu haha” 

“iya ih ngomong gini aja seterusnya.” 

“oke deh” 

Dengan hal kecil seperti itu saja, kehidupan kita 

perlahan berubah. Kita menjadi lebih terbuka satu 



sama lain, dan lenih menyatu. Kita banyak 

melewati hal baru. 

 Sampai pada suatu saat di mobil jemputan, 

kedaan cuaca sedang gerimis. Jendela mobil 

ditutup dengan rapat. Tapi, ada satu jendela yang 

sedikit terbuka dan ketika itu, dengan lantangnya 

Amanda mengatakan  

“eh lu na buruan tutup tuh jendela nanti airnya 

masuk terus ngebasahin rambut gua” 

 Terus gua syok di situ. Dan lebih terkejutnya lagi 

Hurin yang tiba tiba ngomong   

“bisa nggak sih lu engga usah nyuruh-nyuruh 

orang?! nggak usah banyak bacot! gua sama Ina 

selama ini udah sabar ngadepin sikap lu yang sok 

bos itu. Lu punya hati kan? kalo punya seharusnya 

pake hati lu jangan cuma dijadiin pajangan doang!.  

Udah nggak usah nurutin apa yang dia mau Na.” 



Terkejut abang terheran heran~ Gua tidak 

berekspektasi kalau seorang Hurin yang gua kenal 

ini menjadi seorang yang berani mengeluarkan 

emosi nya lewat kata-kata pedasnya sepedas 

omongan tetangga.  Keadaan  di mobil tersebut tiba 

tiba hening tidak ada satupun yang berani bersuara 

bahkan seorang Amanda sekalipun menjadi diam 

seribu kata.   Di hari itu akhirnya kita bisa ngobrol 

lagi di jemputan, sebelumnya untuk ngobrol pun 

susah hehe.  

  Sejak kejadian itu entah kenapa anak anak 

di mobil tersebut menjadi baik, menjadi peduli ke 

kita, bahkan mengajak kita bercanda ria.  Kita 

senang khususnya gua senang karena selama dua 

tahun ini di kelas maupun di jemputan gua tidak 

mendapat perlakuan yang baik dari orang orang 

yang ada disekitar gua. Entah itu gua dibully atau 

Dicuekin atau bahkan dianggap tidak ada. 



Gua belum tau mereka bersikap seperti itu 

karena takut, atau memang baik ke kita. 

Yasudahlah yang penting sekarang, kita semua jadi 

lebih menghargai satu sama lain  

Berita Hurin membuat diam seorang 

Amanda menyebar ke satu angkatan. Amanda jadi 

tidak mempunyai teman, dan kurang dihargai 

dimanapun dia berada. Gua jadi merasa iba.  

“Rin kasihan Amanda jadi enggak punya temen 

dianya” 

“ngapain orang kayak gitu lu kasih hati? Udah lah 

biarin aja. Anggap ini balasan dari Allah setelah dia 

membully kita.” 

“tapi ya enggak gini juga Rin. Mungkin kita bisa 

ngasih tau pelan-pelan ke dianya. Mungkin lu bisa 

minta maaf dulu karena waktu itu lu udah bbentak 

dia.” 



“pas dia ngebully kita, dia minta maaf? Enggak 

kan? Udah Na kadang orang kayak gitu harus 

dikasih pelajaran dulu biar dia enggak seenaknya.” 

“ha? Pelajaran apa Rin? Matematika?” 

“lu kapan pinternya sih Na? Kebanyakan makan 

micin lu jadi lemot.” 

“astagfirullah gitu amat. Micin sudah mendarah 

daging di diri gua eheheh” 

“terserah lu deh.” 

“eh Rin, nyobain latah yuk. Seru gitu kayaknya.” 

“nanti kalau latah beneran gimana Na?” 

“enggak lu teh, cobain dulu weh.” 

“oke, coba lu kagetin gua Na.” 

WAYO SIAHH 



“eh ayam ayam” 

“seru kan?” 

“iya euy seru.” 

“besok-besok gini lagi ya.” 

“okedeh~” 

Begitulah hari-hari selanjutnya. Kita tetap baik ke 

Amanda. Kita enggak mushuin dia sampai dia 

merasa tersudutkan kok. Pada akhirnya juga 

Amanda sama kita baik-baik aja. Gua faham 

kenapa dia bersikap seperti itu. Ternyata 

dirumahnya, dia anak sulung. Jadi sedikit keras 

kepala. Terus emaknya juga nurutin apapun yang 

dia mau. Jadi seperti itu deh~ 

 

 



 

*** 

BAB III 

SUKA DUKA 

1 bulan setelah kejadian itu, gua sama Hurin 

menjadi sedikit lebih bar-bar. Khususnya Hurin 

yang berubah jadi “cungur barokah” yang artinya 

dia ditakuti beberapa kalangan karena 

omongannya atau bacotannya yang udeh kayak 

apaan tau. 

Gua sebagai teman, tidak merasa keberatan 

karena sudah menjadi kebiasaan dia. Gua yang 

selalu ada disampingnya otomatis jadi biasa aja 

ketika dia mengeluarkan kata-kata yang pedas, 

sepedas bon cabe level 50. 



Waktu itu, ketika gua lagi jajan sendirian, untuk 

pertama kalinya gua melihat seorang pria dengan 

perasaan yang berbeda. Gua terpanah asmara. 

Hati gua berdebar kencang. Sontak hati gua 

berbicara “ganteng yaAllah”. Apa ini yang 

dinamakan “Pandangan Pertama”?  

Gua langsung lari ke kelas dan menemui Hurin. 

Tapi sebelum itu gua ikutin cowok ini kemana dia 

pergi. Biar gua tau dia ada dikelas mana. Setelah 

gua ikuti... gua telusuri... UWAW ternyata kelasnya 

sebelahan sama kelas gua 

AWOKAKOWWKOKKAK gua bahagia banget!! 

dengan hati yang senang, gua membertitahu Hurin. 

“Rin!!!” 

“eh ayam ayam. Kaget anjir. Kenapa lu ngos-

ngosan gitu? Ada yang gangguin lu lagi?” 



“enggak anjir. Itu gua nemu cowok gantenggg! Gua 

enggak tau namanya, tapi yang jelas kelas dia ada 

disebelah kita.” 

“yang mana coba? Kali aja gua tau orangnya.” 

“ihh udah masuk kelas dianya.” 

“ooh yaudah besok kasih tau weh ya kalau ada.” 

Gua masih senyam senyum sendiri. Masih 

terbayang akan wajahnya, senyumnya, segalanya 

deh pokoknya. Kelas 3 bro, gua udah merasakan 

jatuh cinta wkwkwk. Belajar pun tak fokus. Pengen 

cepet-cepet pulang biar bisa liat dia. Kalian jatuh 

cinta di kelas berapa? Ini gua mengalami pubertas 

dini sepertinya. 

 

 

💘💘💘 



 

 

 

     Keesokan harinya, gua berangkat sekolah 

dianter emak gua. Yang biasanya dimotor gua 

hanya menyanyikan 1 sampai 2 lagu, hari itu gua 

nyanyi 5 lagu tanpa henti. Senangnya oh 

senangnyaaa~ hati gua seperti dipenuhi bunga-

bunga cinta bermekaran~ 

“dik, bahagia banget kayaknya. Emang mau ada 

apa disekolah?” 

“haa? Enggak kok bun hehe.” 

Sesampainya disekolah, gua melihat cowok itu lagi. 

Dia turun dari jemputan Om Joni. Jadi disekolah 

gua itu punya beberapa jemputan yang berkumpul 

di satu tempat. Ternyata oh ternyata dia juga ikut 



jemputan tohh. Oke kalau gitu gua bakal naik 

jemputan tiap hari biar bisna bareng sama dia 

uwaawww. Meskipun gua bodoh dalam pelajaran, 

tapi dalam strategi gua ahlinya😋  

Langsung saja gua segera memberitahu Hurin 

kalau dia adalah orang yang gua kagumi.  

“Rin itu orangnya tuh” 

“Yang putih itu?” 

“Iyaaaa ganteng kannn” 

“Hmm biasa aja” 

“ihh ganteng tau” 

“iya deh ganteng. Tapi bukan selera gua.”  

“Yaudah iya terserah lu aja dah ye.” 

Singkat cerita setelah gua telusuri, cowok tersebut 

bernama Fahmi. Sering dipanggil Ami. Waktu itu 



gua belum punya telepon genggam atau sering 

disebut HP. Jadi, dengan seluruh keberanian gua, 

gua mengirim surat ke Ami. Yang isinya tentang 

perasaan gua. Entah apa yang ada dipemikiran gua 

waktu itu. 

 Yang gua tahu, gua harus menyatakan perasaan 

gua ke Ami. Dia harus tahu apa yang gua rasain. 

Mungkin rasa kagum gua yang meledak ini 

menjadikan gua seberani ini. Sampai gua merasa 

ingin memilikinya. Dan akhirnya disurat itu, gua 

nembak Ami. Gua nembak Ami guys. NEMBAK. 

Seorang anak PEREMPUAN KELAS 3 SD 

NEMBAK SEORANG COWOK. Gua tidak berfikir 

bakal diterima atau tidak. Gua menunggu balasan 

surat dari Ami. Dia memberikan balasan surat 

tersebut langsung ke gua. Tulisannya “iya aku mau, 

tapi sama yang itu.” Dia nunjuk ke arah gua. Jadi, 

resmi di hari itu gua pacaran sama Ami. Tak 



disangka-sangka saudara-saudaraa. Gua 

bahagiaaaaaaa sekaliiii~~ 

     Gua belum tahu kalau cewek nembak cowok itu 

langka. Dan kalau jaman sekarang pasti sudah 

dijulidin😂 enggak ada yang tahu gua pacaran 

sama Ami selain Hurin. Aslinya gua tidak 

diperbolehkan pacaran sama orang tua gua. 

Secara gitu orang tua gua islami banget. Tapi yaa 

gua tak mampu untuk menahan godaan setan yang 

terkutuk ini😢  

Beberapa hari gua pacaran sama Ami, dia sering 

minta uang gua. Tak jarang Ami meminta dibelikan 

coklat atau makanan tertentu. Dan gua selalu 

menuruti apa yang dia minta. Itu the real bucin. 

Gua pikir pacaran itu, memberikan segala yang kita 

punya, memberikan segala yang pacar kita mau. 

Sebodoh itu ya� 



Sudah 2 minggu kita pacaran. Waktu itu, gua ingin 

memberi dia sebuah coklat. Tapi, disaat itu juga 

ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. 

“Na, kita udahan ya.” 

“maksudnya?” 

“Kita putus aja.” 

“Kenapa?” 

“Gua udah bosen sama lu.” 

“Yaudah iya.” 

Bodoh banget ya gua. Diputusin hanya karena rasa 

bosan. Dan gua enggak marah. Enggak marah 

sama sekali. Saat itu, untuk pertama kalinya juga 

gua merasakan rasa sakit yang luar biasa. Nyesek. 

Tapi gua enggak bisa apa-apa.  



Gua segera memberitahu Hurin. Dia turut bersedih 

atas patah hatinya gua. Dia bilang gua harus ikhlas. 

Gua harus tabah. 

 

 

 

 😭😭😭 

     6 tahun gua sekolah di SD itu, banyak 

kenangan, banyak masalah, banyak pengalaman 

pastinya. Gua dan Hurin sudah melewati banyak 

hal bersama. Hidup gua di SD tidak jauh dari 

masalah percintaan. Gua sudah berganti pacar 

beberapa kali. Sedangkan Hurin baru 1 atau 2 kali 

ganti pacar.   

    Kita lulus dengan nilai yang cukup memuaskan. 

Alhamdulillah kita masuk SMP negeri di kota. Dan 



lagi-lagi gua satu sekolah wkwk. Kita mulai 

membuka lembaran baru.  

    Gua sudah membulatkan tekad untuk belajar 

yang rajin. Pokoknya gua harus bisa rangking 

dikelas. Tapi lagi-lagi tekad itu hancur ketika gua 

mulai suka sama temannya Hurin. Namanya Irgi. 

Dia teman kecilnya Hurin. Gua tau kalau Hurin juga 

suka sama dia. Tapi entah kenapa ketika itu, Irgi 

malah suka sama gua bukan Hurin. Seharusnya 

sebagai teman yang baik, gua tidak merespon. Tapi 

gua malah merespon dia dengan sangat baik. Dan 

gua malah jadi terpikat dengan dia. Gua tau ini 

salah. Tapi, gimana lagi? Hese lamun geus cinta 

mah wkwk.  

     Pada akhirnya Irgi nembak gua. Dan dengan 

ringannya gua terima. Tanpa memikirkan apapun, 

diaa langsung gua terima. Selain fisiknya yang 

emang cakep, dia juga baik.  



     2 minggu pacaran, gua diputusin tanpa alasan. 

Gua marah-marah ke Hurin. Gua lampiasin ke 

Hurin. Gua selalu bilang kenapa gua enggak 

pernah mendapat kebahagiaan gua.  

“Kenapa sih Rin gua selalu disakitin? Kenapa? Gua 

salah apa sih sama dia?” 

“Lu salah Na. Salah besar karena udah nerima dia 

yang seharusnya jadi milik gua.” 

“Maksud lu apa?” 

“Lu itu sahabat apa musuh gua sih? Lu enggak 

pernah ngerti kan tiap hari hati gua tersayat-sayat 

setiap dengerin lu cerita tentang Irgi. Lu mana 

paham rasanya ngeliat lu chattan sama Irgi.”  

“Lu pikir cuma lu doang yang tersakiti? Sama Rin 

gua juga. Emang lu pikir gua enggak tau apa lu 

sama Ami dulu aslinya saling suka? Tapi lu 



ngerelain Ami demi gua. Tapi pas gua putus sama 

Ami, lu langsung deket sama dia. Kenapa sih setiap 

orang yang gua sukapasti lu ambil? Pasti sukanya 

selalu ke lu. Apa enggak bisa lu relain lagi Irgi buat 

gua?” 

“Gua udah banyak berkorban demi kebahagiaan lu 

Na, masih kurang?” 

“Berkorban apa? Gua tau kok pas gua pacaran 

sama bejo, terus HP gua rusak, lu chattan kan 

sama dia? Bukan chat biasa kalau pada akhirnya 

bejo jadi suka juga sama lu dan ninggalin gua! Lu 

orang terjahat yang pernah gua kenal.” 

Kita bertengkar. Kita musuhan. Kita jadi saling 

benci. Persahabatan yang sudah kita bangun 

bertahun-tahun ini, nampaknya hancur diterpa 

ombak yang sangat besar.  



3 hari setelah pertengkaran hebat, kita tidak saling 

bertegur sapa. Sampai akhirnya gua sadar. Hurin 

memang membawa perubahan dalam diri gua. 

Mulai dari gua lebih semangat belajar, gua jadi 

termotivasi untuk mengerjakan tugas. Akhirnya gua 

memutuskan untuk meminta maaf. 

“Rin maafin gua ya. Enggak seharusnya gua 

ngomong kayak gitu ke lu.” 

“iya Na, maafin gua juga ya.” 

Kita saling berpelukan. Dan berdamai. 

     Kalau diingat -ingat lagi, perjalanan persshabatn 

gua sama Hurin hingga saat ini, gua SMA. Banyak 

banget suka duka yang kita lewati. Sayangnya gua 

sama Hurin sudah beda SMA wkwk jadi buat 

ketemu pun jarang banget. Tapi Hurin adalah 

sahabat yang selalu mendukung gua dalam apapun 



kondisi gua. Mau gua ada dibawah atau diatas, dia 

selalu ada.  

Semoga kita bisa tetap dalam ke absurd an kita ini 

ya Rin wkwwk.  
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