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masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, 
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“mah gorengannya mana?aku mau berangkat 

sekolah sekarang”. “ini nak jumlah gorengannya 

ada 50, sambelnya udah ada,mamah taro di 

botol”. “Okee mah siap,aku berangkat ya mah 

assalamualaikum”. Waalaikumussalam hati-hati 

dijalan nak.” 

 Rahma Yulia Sari. Perempuan berumur 17 

tahun yang kini duduk di kelas tiga sma, ia adalah 

seorang anak yatim,ia ditinggalkan oleh sang ayah 

sejak umurnya 9 tahun yang pada saat itu rahma 

baru duduk di kelas 4 sd, hal ini membuat 

keluarga mereka menjadi kekurangan secara 

finansial hingga sejak ditinggalkan sang ayah, 

rahma selalu membantu ibunya berjualan 

gorengan. Rahma keluar rumah, Sambil menunggu 

angkot datang,dalam hati ia selalu niatkan untuk 

terus berusaha jadi anak yang berbakti pada 
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orangtua,dan selalu ceria dalam keadaan apapun. 

 Rahma bersekolah sambil berjualan 

gorengan, tetapi rahma tidak pernah sedikitpun 

merasa malu membawa jijingan yang berisi 

gorengan dari rumah ke sekolah.  

Rahma menyadari jika rahma tidak membantu 

mamahnya lalu siapa lagi? Sedangkan adiknya 

baru berumur 10 tahun. “alhamdulillah udah 

nyampe”.  

Dari kejauhan seperti ada yang memanggil nama 

rahma. “rahmaaaa!”. “hah siapa si yang manggil ko 

ga keliatan” sambil menengok ke belakang 

ternyata ada seorang perempuan.  

“rahma yaampun kamu ini ya aku panggil lama 

banget si buat nengok”sambil terengah-

engah.“eeh Lea ternyata itu kamu,tumben banget 

dateng pagi biasanya kalo udah bel baru dateng 
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hahahaha”. 

 “ah lu mah giliran gw dateng siang di omong 

dateng pagi diomong, yaudah sana-sana pergi”. 

“eh engga gitu Lea ya aku heran aja gitu, ih dasar 

baperan ni anak, yuah ke kelas!” “yaudah iya 

ayoo!”. Lea sahabat Rahma sejak kecil,sejak tk 

sampai sekarang sma mereka selalu bersekolah di 

tempat yang sama,entah apakah sudah takdir 

mereka duduk di kelas yang sama 12 mipa 3, tak 

heran bila mereka sering di bilang anak kembar 

karena mereka kemana-mana selalu bersama. 

Sambil menuju kelas Rahma dan Lea terus 

berbincang. “Rahma kamu udah ngerjain tugas 

matematika belum dari pa Agus?”   

“udah le, semalam aku mengerjakannya,emangnya 

kenapa le?”. “ya biasa rah, tolong ajarin aku 

gimana ngerjainnya, kamu tau sendiri kan aku 
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gimana kalo pelajaran matematika, ngeliat soalnya 

aja udah kleyengan, kamu kan pinter ranking satu 

mulu dari sd smp sma juga”  

“ah jangan gitu kamu juga pinter ko, sini aku 

bantuin ngerjain”      

“okee siip temen gw nih” “Triiing tringggg” bel 

pun berbunyi tanda kegiatan belajar mengajar 

akan segera di mulai,semua siswa-siswi 

berbondong-bondong ke kelas,untuk menerima 

pengajaran dari guru mereka”. 

“Triiing triiing” bel dua kali tanda istirahat”. 

Belum juga beranjak dari bangkunya Rahma sudah 

di panggil-panggil karena banyak yang akan 

memebeli gorengannya. “ma ma gw mau gorengan 

dong 2 dong!” “okee siap-siap”.  
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“rahma ibu mau gorengannya dong 5 nanti tolong 

antarkan ke meja ibu ya di kantor” “iyabuu nanti 

saya antarkan ke meja ibu”. “ma gorengan dong 

3,di sambelin yaa!” “iyaa siap sebentar ya”. 

“sini ma gua bantuin bungkusin”. “ooh iyaa le siap”. 

Tak usah berjualan keluar kelas, dagangan Rahma 

sudah habis terjual di kelas saja, dibantu oleh 

Lea.       

“makasih ya le udah bantuin aku tadi”. “iya sama-

sama ma,sebagai temen aku akan bantu terus”. 

“eiya aku mau ngasih gorengan ini dulu ke bu Ega.” 

“aku ikut ya, sekalian ke bawah mau beli pulpen”  

“okee deh, le bu Ega kantornya di kesiswaan 

bukan?” “iyaa ma sebelah meja pa Gusti” “oke”. 

“yuu!”  
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“ayo” lea tidak ikut ke kantor hanya Rahma 

seorang diri, karena Lea harus menyelesaikan 

tugas matematikanya ke kelas”. 

“Assalamuaalaikum permisi, ibu ini gorengannya”. 

“eiyaa jadi berapa Rahma?”   

  “jadi 5000 bu totalnya”. “okee sebentar 

ya, ini uangnya kembalianya ambil aja buat kamu”. 

“ih engga bu ada ko kembaliannya” 

gausah ambil aja kembaliannya buat kamu yaaa” 

“makasih banyak ya bu, okee bu saya mau kelas 

lagi” 

“eeh bentar, nanti pulang sekolah temui ibu ya 

disini, jangan dulu pulang okee!” “ooh iyaa bu 

siap”. 

Rahma keluar dari ruang kantor sambil 

kebingungan, memikirkan sebenarnya apa yang 
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akan dibicarakan bu Ega kepadanya. “ah mungkin 

bakalan ngasih tugas”.  

Triiing triing triiing bel sudah berbunyi tanda 

bahwa saatnya untuk pulang.  

“Rahma pulang bareng yuu!” “iya ayo kita pulang! 

Ehh iya tapi aku mau nemuin bu Ega dulu ke 

kantor, gakpapa kan ya le?”   

“iya gakapapa santuyy aja, emang ada perlu apa 

kamu sama bu Ega? “aku juga gatau le, bu Ega 

nyuruh aku pulang sekolah temuin dia dulu 

katanya” “ooh gitu yaudah aku nunggu di taman 

sekolah aja ya” “iyaa le nanti aku kesitu, sebentar 

ya le aku ke bu Ega dulu”  “iya siap”. 

Rahma pun bergegas menuju ruang bu Ega. 

“Permisi assalamualaikum?” “waalaikumussalam 

ayo sini Rahma duduk di sebelah ibu”.  
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Rahma duduk di sebelah bangku Bu Ega, Rahma 

masih kebingungan mengenai apa yang akan 

dibicarakan oleh Bu Ega. 

“pasti kamu bingung kan ya kenapa ibu tiba-tiba 

manggil ngajak ngobrol kamu”. “iyaa bu hehe”. 

“jadi gini ibu mau minta tolong, besok kan di 

rumah ibu ada acara sedekah haul, ibu pengen 

pesen gorengan kamu 100 buah, untuk tambahan 

kue,kira-kira kamu siap ga, tapi maap ya ibu 

bilangnya dadakan” “ooh iyaa bu siap nanti saya 

bilang ke mamah saya, insyaallah keburu ko bu” 

“okee deh kalau begitu,besok kamu dateng pagi-

an ya, nanti gorengannya langsung kasih ke ibu 

disini”. “okee siap bu” 

“makasih ya rahma” 
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“Iya siap bu sama-sama, saya pulang duluan yaa 

bu”. “iyaa hati-hati ya rahma” 

“iya bu,assalamualaikum” “waalaikumussalam”.  

Setelah keluar dari pintu ruangan bu Ega,  

Rahma merasa sangat senang karena ada yang 

memesan gorengan sebanyak 100. 

“alhamdulillah, rezeki ga akan kemana” 

Rahma pun menghampiri Lea yang sedang duduk 

di taman untuk langsung mengajak pulang 

bersama. 

“Le ayo kita pulang!”. “udah ngobrolnya sama bu 

Ega?”. “iyaa le udah”. “sama bu Ega ngobrolin apa 

rahma?”. “ooh itu tad bu Ega pesen gorengan ke 

aku 100”. Lea langsung menyelang pembicaraan 

Rahma.  
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“haah 100 banyak amaat rah?, itu seriusan?” “iyaa 

serius le, aku juga kaget ko” “emang bu Ega pesen 

buat apa sebanyak itu?” 

 “katanya sih buat sedekah haul, buat tambah-

tambah kuenya gitu”. “oohhh gituu, kirain buat di 

makan sendiri hehe”. “haha ya enggaklah le”. 

“yaudah yuu pulang le”. “iya ayoo”. 

Rahma dan Lea pun bergegas pulang, mereka 

pulang naik angkot, angkot yang di tumpangi 

mereka ini termasuk angkot yang jarang sekali 

adanya, sekalinya ada pasti penuh, hingga mereka 

harus menunggu 15 menit bahkan lebih. 

Setelah menunggu kurang lebih 15 menit akhirnya 

mereka berdua baru naik angkot. Angkot dengan 

jurusan tumaritislah yang mengantarkan mereka 

sampai rumah..  



12 
 

Perjalanan menuju rumah kurang lebih di tempuh 

30 menit itupun jika jalanan nya tidak macet,  

jika macet bisa sampai 1 jam kurang lebih. 

Terkadang Rahma dan Lea ketiduran di angkot, 

jadi ibarat angkot sebagai tempat istirahat untuk 

memejamkan mata sekejap. Dan untuk melepas 

lelah mereka dari pagi hinnga sore belajar di 

sekolah. 

Saat di pertengahan jalan akhirnya mereka 

berdua terbangun dari tidurnya. “Le bertar lagi 

sampe ruamh kamu”. “eh iya” 

“kiri-kiri bang, Rahma duluan yaa”. “okee ati-ati 

yaa Le.” 

Angkot pun berjalan lagi, tak lama kemudian 

samapilah di rumah Rahma. 
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“kiri ya bang”. 

Rahma tiba di rumah pukul 18.00 WIB 

Setelah turun dari angkot Rahma langusung 

bergegas ke rumah dan menyampaikan bahwa Bu 

Ega memesan 200 gorengan untu besok. 

“Assalamualikum” 

“Waalaikumussalam, eh udah pulang, gimana 

gorengannya habis?”  

“iyaa bu alhamdulillah, oiya mah tadi bu Ega pesen 

gorengan, tapi 100 buah mah untuk besok aku 

bawa” 

“alhamdulillah,banyak sekali bu Ega pesennya 

emang ada acara apa?”  “katanya buat tambahan 

kue pas acara haul mah”. “oohh gituu, yaudah 

mamah beli bahan-bahannya dulu ya”. 
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“okee mah”. 

Rahma langsung bergegas mandi dan setelah itu 

shalat dandilanjutkan makan. Setelah makan 

Rahma biasanya langsung merapihkan buku untuk 

sekolah besok dan mengerjakan PR di kamarnya. 

Rahma tidak pernah tidak mengerjakan PR, 

sesulit apapun PR nya tetap ia kerjakan,  

karena dia lebih menyukai proses dibandingkan 

langsung menerima hasil. 

 Rahma selalu men-sugestikan hati dan pikirannya 

bahwa usaha tidak akan menghianati hasil, Rahma 

mempunyai cita-cita sebagai guru. 

 Ia selalu menempelkan planing masa depannya 

akan mejadi apa dan akan bagaimana di tembok 

kamarnya.  
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Apalagi sekarang Rahma sudah kelas 3 SMA, dia 

harus punya rencana akan masuk perguruan tinngi 

yang mana, Rahma ingin sekali kuliah di perguruan 

tinggi negeri karena PTN biasanya bayaran per 

semester akan di sesuaikan dengan penghasilan 

orang tua, ia pun berharap agar mendapat 

beasiswa ketika kuliah.  

“Alhamdulillah udah selesai PR nya”. 

Setelah mengerjakan PR tiba-tiba rahma merasa 

bahwa “ko aku belajar masih gini-gini aja ya, 

orang-orang udah persiapan buat ujian, sbmptn, 

sampai les setiap pulang sekolah.  

Tapi aku bingung ini, mau les tapi ya kondisi 

keuangan ga akan cukup buat bayar guru les.” 

Rahma bingung harus berbuat apa, karna belajar 

sendiri di rumah dan di sekolah itu tidaklah cukup 

untu mempersipkan berbagai ujian. 
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“ya allah, berilah hamba kemudahan dan 

kelancaran dalam meraih cita-cita hamba” Rahma 

selalu berdoa agar selalu di mudahkan jalannya 

dalam meraih kesuksesan.Setelah pusing-

pusingnya memikirkan masa depan, 

 akhirnya Rahma beranjak dari kasurnya untuk 

membantu mamahnya yang sedang membuat 

gorengan 100 buah.Rahma bukan tipe anak yang 

bisa santai-santai,dia tidak bisa membiarkan 

mamahnya bekerja sendirian. 

 karena Rahma berfikir jika bukan dia yang 

membantu mamahnya lalu siapa lagi.  

“Mah Rahma mau bantuin mamah, apa yang harus 

Rahma kerjakan?”. “udah gausah biar mamah aja, 

mending kamu belajar aja sana pasti ada pr kan?” 

“ada mah tapi udah Rahma kerjain, Rahma mau 

bantuin ulek bumbu deh ya?”. “hm yaudah deh 
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iyaa,  tapi jangan dipaksain kalo kamu udah cape, 

nanti bisa kesiangan”. “iya mah siap”.  

“Mah aku udah selesai ngulek bumbunya, apalagi 

yang harus rahma bantu?”. “sudah nak, semuanya 

sudab selesai, biar mamah aja yang rapihin, kamu 

mending tidur sana”. “yauda kalo gitu mah, rhma 

tidur duluan ya”. “oiya mah sekitar jam 6 aku 

harus udah sampai di sekolah,  

buat nganterin gorengan ke bu Ega” “okee nanti 

mamah langsung siapin gorengannya”. “oke mah”. 

Rahma pun segera tidur agar tidak bangun 

kesiangan. Sebelum tidur Rahma selalu berdoa 

semoga hari besok bisa menjadi hari yang Lebih 

baik dari hari ini dan menjadi hari yang 

bermanfaat untuk diri 

*** 
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Suara shalawat dari masjid sudah terdengar, 

Rahma selalu bangun sebelum adzan subuh 

berkumandang, Rahma terbangun dari tidurnya 

dan langsung menuju kamar mandi.  

Setelah itu Rahma langsung melaksanakan ibadah 

shalat subuh. Rahma pun langaung menghampiri 

mamahnya yang sedang memasukkan gorengan 

kedalam jinjingan. Mamah Rahma mulai 

menggoreng gorengan setiap pukul 02:00 WIB. 

Dan selesai menggoreng pukul 04:15 WIB.  

“Mah udah selesai?” “iyaa Rahma gorengannya 

sudah selesai tinggal kamu bawa” “okee mah”. 

Sebelum berangkat sekolah biasanya Rahma 

selalu sarapan terlebih dahulu, sarapan dengan 

nasi goreng yang telah mamahnya buat untuk di 

jual.       
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“mah udah jam setengah 6 aku harus berangkat 

biar sampe jam 6 di sekolah” “oiyaa Rahma, ini 

bekal kamu buat di sekolah”  

“iya mah makasih”.“Mah Rahma berangkat ya, 

assalamuaalaikum” “waalaikumussalam hati-hati 

nak di jalan” 

Seperti biasa Rahma menunggu angkot tumaritis 

Yang mengantarnya sampai di sekolah. Setelah 

sampai di sekolah Rahma segera menuju ruangan 

bu Ega.“assalamualaikum” “waalaikumussalam eh 

Rahma sudah sampai”  

“ iyaa bu, ibu ini gorengannya” “ alhadulillah 

terimakasih ya Rahma, ini uangnya” “iyaa bu 

sama-sama semoga berkah ya bu, saya ke kelas 

dulu ya bu” “iyaa Rahma sekali lagi makasih ya” 

“iya bu assalamualaikum” “waalaikumussalam” 
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Bu Ega sangat kagum sekali pada Rahma. “rajin 

sekali Rahma, anak jaman sekarang sudaj jarang 

ada anak yang mau berjualan membantu 

orangtuanya, semoga apa yang Rahma cita-

citakan dapat tercapai”. 

Rahma sampai sekolah pukul 6 pagi, sudah tentu 

kelas masih sepi belum ada yang datang. “Hmm 

masih sepi ternyata, oiyaa aku mau chat Lea ah, 

hari ini dia bakal kesiangan ga ya” “hm masih 

ceklis satu,kayanya dia lagi mandi”.  

Sambil menunggu bel berbunyi biasanya Rahma 

membaca buku pelajaran. Tak lama ada pesan dari 

Lea “Rahma kayanya gua kesiangan nih” 

 sebelum membalas “hmm kebiasaan deh ni Lea” 

 “yauda gc ini udah jam 06:45” “iyaiyaaa Rahma”. 
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Tidak sengaja Rahma membuka grup BK, ternyata 

ada sebuah pengumuman bahwa akan ada bimbel 

geratis bagi orang yanh tidak mampu. 

 “waah alhamdulillah disaat aku kebingungan 

untuk mengikuti bimbel engkau tunjukan pada 

hamba ada bimbel geratis di KSE IPB” Rahma 

sangat bahagia sekali. Namun ternyata hari ini 

adalah hari terakhir pengumpulan berkas 

persyaratan mengikuti bimbel di KSE IPB.  

Tapi Rahma baru membuka grup BK “ yaah gimana 

dong ini aku baru tau lagi infonya , emm tapi aku 

coba tanyain dulu deh ke pa Riza” 

 di pemberitahuan itu tertera bahwa syarat yang 

utama adalah membuat s 

SKTM(surat keterangan tidak mampu) ke desa. 

Hal itu membuat Rahma kebingungan , karena 
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Rahma tidak mau menyianyikan kesempatan ini. 

“lebih baik aku telfon mamah” “assalamualaikum 

mah” “waalaikumussalam ada apa Rahma tumben 

kamu telfon mamah”  

“gini loh mah mamah bisa tidak hari ini membuat 

SKTM ke desa?” “untuk apa Rahma?” 

 “untuk persyaratan bimbel” “yasudah nanti 

mamah ke desa, tapi mamah berjualan dulu yaa” 

mamah Rahma berjualan di setiap hari di smp 

dekat rumah 

 “ oiyaa mah siap,makasih mah”. 

“alhamdulillah pokonya nanti istirahat aku bakal 

temuin Pa Riza untuk minta formulir” .  

Triiinngg triiingg pertanda bel masuk, Rahma 

masih menunggu kabar dari Lea yang kesiangan 

karena hari ini ada pelajaran biologi, jika ada 
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siswa/i yang datang terlambat masuk kelas 

sedangkan Bu Tari sudah masuk kelas maka akan 

di mines satu.  

Tiba-tiba ada suara yang sedang berlari, “eh 

udah ada bu Tari buruan duduk rapih!! “ Michel 

siswa yang sering memantau keadaan apakah ada 

guru atau tidak. Dalam hati Rahma 

 “duh ini si Lea yaa udah pasti kena mines ni”  

“Assalamualaikum selamat pagi, mari kita berdoa 

dulu sebelum belajar”  

para siswa dan siswi di kelas Rahma pun berdoa . 

 “baik sebelumnya ibu akan mengabsen kalian 

terlebih dahulu, hari ini siapa yang tidak masuk? “ 

 Tak lama Lea pun datang dengan napas 

terengah-engah “assalamualaikum” Lea langsung 

menghampiri Bu Tari “bu saya Lea” 
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 “hmm mana surat telat nya? “ “emm ini bu” 

 “alasannya karna kesiangan,okee baik karna kamu 

sudah telat masuk kelas maka saya beri mines 

yaa Lea” “baik buu”  

“ih si Lea yaa kebiasaan deh kan lu jadi di mines” 

“atu Rahma lu mah gw baru nyampe juga, nanti 

aja ngomongnya” “yauda iyaa sory”.  

Kegaitan belajar mengajar pun di mulai, 

Rahma sangat bersemangat sekali jika sudah 

beajar mengenai Biologi.  

Bahkan tak heran jika ulangan Biologi Rahma 

selalu mendapatkan nilai yang tinggi dibandingkan 

dengan teman sekelasnya. 

“Triingg”  
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Bel istirahat sudah berbunyi saatnya Rahma 

untuk menemui pa Riza untuk menanyakan dan 

meminta formulir bimble gratis  di ipb.  

“Le gua mau ke Pa Riza dulu yaa mau mimta 

formulir” “apa?  Formulir buat apa Rahma? “ 

 “itu yang buat bimble geratis di ipb” 

 “wah ko gua gatau ya? “ “lu belum buka grup bk 

kali? Soalnya gua juga baru buka pas malem”  

“oohh gitu mau di anter ga? “ “em gusah deh 

sendiri aja, duluan ya”  

Rahma pun menemui pa Riza, karna pada hari ini 

Rahma tidak membawa dagangan jadi tidak sibuk 

dengan menjaga dagangannya, dalam hati Rahma 

berharap semoga formulir dan pendaftaran masih 

dibuka.  
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“assalamualaikum siang pak” “Waalaikumusslam 

siang juga” 

 “ini pak saya Rahma dari kelas 12 mipa 3, saya 

mau minta formulir untuk mengikuti bimble di kse 

ipb apa masih ada pak formulirnya?  Soalnya saya 

lihat di grup bk hari ini terakhir pengumpulan 

formulirnya”.  

“oiyaa masih ada ko rahma formulirnya,   

kebetulan yang akan mendaftar di bimble kse ipb 

belum pada ngumpulin formulirnya jadi besok 

masih bisa rahma”. 

 “alhamdulillah saya kira sudah di tutup pak” 

    “tenang-tenang ini formulir nya, persyaratan 

nya buat slip gaji orangtua bisa ke desa maupun 

rt atau rw” “okee Pak siap makasih banyak ya pak, 

kebetulan juga saya udah ngasih tau mamah buat 
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bikin slip gaji ke desa, soalnya saya lihat 

pengumuman di grup bk” 

 “okey besok bawa ke saya ya pulang sekolah 

selebihnya persyaratan yang harus dibawa tinggal 

kamu lihat di kertas formulir itu okey”  

“oke pa makasih banyak saya ke kelas ya pa” “iya 

samasama”  

“assalamualaikum pak” “Waalaikumusslam”. 

Rahma merasa senang sekaligus lega dengan 

jawaban dari pa riza bahwa pendaftaran belum di 

tutup. “ya allah mudahkanlah jalan rahma menuju 

kesuksesan, berikanlah kelancaran dan 

kemudahan agar hamba bisa lolos di seleksi 

pemberkasan aamiin”.  

“Triinng” 
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Bel masuk kelas sudah berbunyi Rahma segera 

menuju ke kelas nya. Saat Rahma berjalan 

menuju kelas ada yang memanggil Rahma dari 

kejauhan” Rahmaa Rahmaa” Rahma menengokan 

kepala ternyata ada Risa “eeh Risa kenapa Ris? “  

“kamu ikut daftar juga di bimble kse ipb? “ “iyaa 

Ris , kamu juga ikut? “ 

 “iyaa rahma nanti besok bareng yaa ngumpulin 

berkasnya,  oiya di kelas kamu ada berapa orang 

yang ikut daftar di kse ipb? “ 

 “Cuma aku aja ris “ “em di kelas aku ada yang 

ikut cuman lima orang” “oiyaa” 

 “okedeh jangan lupa yaa besok bareng” “oke 

siap,duluan ya ke kelas” “okeey”. 

“Rahma udah selesai? “ “iyaa udah le”  
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“Triing triing triing” 

Bel berbunyi pertanda sudah saat nya pulang 

“Rahma anter gw dulu yu ke ruang guru” “okee 

siap” saat Rahma dan Lea akan ke toilet ada 

sekelompok geng yang tidak menyukai Rahma. 

Kegaitan belajar mengajar pun di mulai, 

omongin sama guru-guru karna lo pinter” 

 Nita ketua geng yang tidak menyukai Rahma 

karena Rahma menjadi sorotan di sekolah, Nita 

merasa bahwa seharusnya dia gang menjadi 

sorotan di sekolah karena dia anak seorang 

pejabat di DPR dan dia jago berbahasa inggris 

hingga dia sering berlibur ke luar negeri.  

Rahma merasa aneh dengan sikap Nita. “ada apa 

ya ko kalian malah ngebentak gua? 
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 “merasa geram Lea pun angkat bicara . 

“ehh lo apaan si Nit datang-datang langsung 

nyolot aje” 

 “lah gimana gua ga nyolot, lu Rahma jangan sok  

Kegaitan belajar mengajar pun di mulai, lo,anak 

tukang gorengan ko pengen tenar ihh jiji banget 

gw” 

 “eh bentar, mohon maap sebelumnya  

walaupun gua anak tukang gorengan bukan berarti 

gua bego, gua ga mampu bersaing sama lu lu pada, 

setidaknya gua punya etika walaupun anak tukang 

gorengan! “  

“oh jadi lo nantangin gw, okee liat aja nanti” 

“sombong banget dah lu Nit “ 

“udah le udah biarin aja gausah di tanggepin lagi” 
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Nita pun meninggalkan Rahma dan Lea dengan 

wajah geram. “apaan si Rahma, lu tuh yaa bukan 

nya lawan aja dia tuh si Nita”  

Lea merasa kesal dengan Rahma karena 

menhannya untuk menanggapi tindakan Nita.  

“yaa yaudahlah diemin aja, yang ada kecape-cape 

kalo nanggapin dia terus, udah ayo sono katanya 

mau ke toilet” “ih lu mah Rah,  yauda tungguin gua 

yaa”. Setelah dari toilet Rahma dan Lea langsung 

pulang. Seperti biasa mununggu angkot. 

“assalamualaikum mah” “waalaikumussalam” 

“kakaaa bantuin ade ngerjain tugas dong”  

“iyaa de sebentar yaa kaka mau mandi dulu”  

“iyaa ka”. 
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“Rahma makan dulu sana baru mandi,  kamu tuh 

nanti kalo udah selesai mandi pasti sibuk sama 

ngerjain tugas” “iyaa mah”.  

Mamah Rahma selalu menyediakan makanan untuk 

Rahma makan saat pulanh sekolah, padahal 

mamahnya sedang sibuk untuk membuat dagangan 

untuk besok tapi mamah tetap membagi waktu 

untuk membuat makanan untuk Rahma. 

 Dalam hati Rahma selalu mengatakan ”mamah 

baik banget ya allah, aku bingung bagaimana cara 

untuk membalas kebaikan mamah” sembari makan 

Rahma berpikir seperti itu.  

“Allahuakbar allahuakbar” suara azdan maghrib 

sudah berkumandang, Rahma melaksanakan shalat 

maghrib dan di lanjutkan untuk mengaji. “kakak 

udah selesai shlatnya? “ 
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 “iyaa de baru selesain buka aja pintunya, emang 

ada pr apasih kamu?” 

 “ini kak pr matematika aku pusing” “pusing 

apanya baca dulu deh pahamin baik-baik” 

 “iyaa ka aku baca dulu”. Sambil mengajari 

adenya,Rahma juga merapihkan buku untuk 

dibawa besok ke sekolah” 

 “ka ini yg bagian ini aku belum paham” “ooh yauda 

ini tinggal di bagi kirung ko sama kamu nanti 

hasilnya ditambah dengan yang ini” “oh gitu kak 

oke makasih banyak ka”. “kakak aku ke kamar 

mamah yaa makasih” “iyaa sama-sama”.  

“iyaa ayo kaka juga mau ke mamah”  

“mah surat slip gajinya udah ada?”  
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“iyaa udah Rahma ini,apalagi yang kamu butuhin? “ 

“udah ko mah”.  

“ooiyaa memangnya kamu mau kuliah? Mamah 

kayaknya ga ada cukup uang untuk membiayai 

kamu nak” “gini loh mah, mamah gusah khawatir 

masalah biaya, insyaallah pasti allah kasih 

rezeki,yang terpenting adalah niat dan kemauan. 

Aku yakin mah aku pasti bisa”.  

“kalo mau kuliah kamu mau ngambil jurusan 

apa?,mamah ga ngerti nak yaa maklum mamah 

hanya sekolah sampai sd”.  

“iyaa mah aku mau ngambil jurusan pendidikan ipa 

di UPI”. “UPI dimana itu nak? “  

“itu Universitas Pendidikan Indonesia di daerah 

Bandung”. 

 “jauh sekali nak yakin kamu mau kuliah disana?  
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Kenapa kamu ga cari yang deket aja?”  

“emm gimana yaa mah, jurusan yang aku pengen 

ada disana” “yasudahlah nak jika itu sudah 

kemauan mu mamah doakan semoga sukses” 

“aamiin mah”. “yauda ya mah aku ke kamar ku lagi”  

Rahma berkeyakinan ingin sekali kuliah,dia ingin 

mengangkat derajat orangtuanya agar tidak 

dipandang sebelah mata lagi oleh orang lain.  

Rahma mengambil bindernya dan menulis “aku 

yakin aku pasti bisa buat mamah bangga,  aku 

bakal buktiin sama orang-orang aku pasti jadi 

anak yang sukses,  semangat Rahma you can do it! 

Keep Hope,Try and Pray !! 

*** 
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Di Mulai 
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“mamah aku udah siap mau berangkat sekolah” 

“okee sebentar ini gorengannya” mamah Rahma 

memberikan jinjingan yang berisikan gorengan 

untuk di jual oleh Rahma.  

“ini nak hati-hati ya di jalan” “iyaa mah 

Assalamualaikum “ “Waalaikumusslam “ “kakak 

mau salim” “iyaa”. “aku berangkat mah”  

dengan membawa jinjingan yang berisi gorengan 

sambil menggandong tas Rahma berangkat ke 

sekolah,  tidak ada rasa malu ataupun gengsi 

Rahma tetap percaya diri.  

Ketika sudah naik angkot hp Rahma bergetar 

“siapa ya ini tumben pagi-pagi hdah nelpon, ehh 

Lea ko tumben si”  “Assalamualaikum iyaa ada apa 

Lea” “ih Rahma tungguin gw dong, gw mau bareng 

berangkat di angkotnya sama lu”  
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“ yaah le aku udah di angkot”                                                                

“udah sampe mana?”  

“masih di Babakan” 

“yaudah nanti bilng ke abangnya ya berenti dulu 

pas di gang gua” 

“okeokee” 

“assalamualaikum” 

“Waalaikumusslam”. “hmm adada aja ni anak satu, 

tumben banget pengen berangkat bareng sama 

gua masih pagi lagi”. 

 “bang nanti pas nyampe indomaret deoan berenti 

dulu yaa”  

“okee siap neng”  
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Lea mengechat  Rahma “Rahma gw udah di depan 

gang nih,Udah Sampe mana? “ “iyaa ini bentar 

lagi,tungguin aja” “okee”.  

Sampailah angkot di depan gang.  

“bang berenti di dean gang itu ya” “okee sip” 

Lea pun naik angkot bareng dengan Rahma, Rahma 

menahan tawa karena tidak biasanya Lea 

berngkat pagi dan ingin bareng.  

“apaan si Rahma ko lu malah keketawan gitu kaya 

yang ngakak banget gitu, ada yang salah sama 

penampilan  gw emangnya? “ 

“ahh engga apa-apa,  pengen ketawa aja , atuh 

tumben banget ngajak bareng berngkat sekolah 

haha” Rahma sambil menahan tawa.   
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“ih apaan si lu,  Gua lagi berusaha tobat Rahma, 

dukung gw dong biar jadi anak rajin” “wah pengen 

jadi anak rajin nih ceritanya,emm hahaha” rahma 

tak kuasa menahan tawa mendengar ucapan Lea.  

“yaudah iyaa gausah Rahma gausah, lu tuh disaat 

gw mau berubah pasti aja ngeledek gw” 

“engga gitu Lea, malah gua support lu le gua 

seneng banget lu mau berubah”  

“oiyaa dong gw gitu” 

“tuhkan gua tuh malesnya apa coba,  kalo gua mau 

coba muji lu, lu nya ketinggian nanti” 

 “hahaha iyadeh iyaa maap”. Di dalam angkot 

Rahma dan Lea terus saja berbincang, entah 

mereka tak peduli dengan sekelilingnya,  jika 

mereka berdua sudah ngobrol pasti susah 

berenti,  Memang sudah klop sekali. 
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Setibanya di sekolah, Rahma mengantar Lea 

untuk membeli sarapan pagi. “Rahma anter gw ke 

kantin dulu yu !” “okee siap”. Dari kajauhan 

seperti ada yang memperhatikan gerak gerik 

Rahma.  

“ih siapa ya ko dari tadi ngeliatin gua mulu yaa 

dadi tadi” dengan wajah keheranan membuat Lea 

kepo dengan Rahma.  

 “Rahma ada apa si, ko kaya yang heran gitu? “ “le 

itu orang napa liatin gua mulu si, gua takut. 

Rahma berbicara sambil menundukan kepala agar 

tidak terlihat sedang membicarakan orang 

tersebut, dengan nada pelan memberitahu Lea.   

“hah siapa si? “ 

“yang itu le” sambil menggerakan matanya, 

sebagai isyarat pada Lea 
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“yang mana si?” 

“itu tuh sebelah cewe yg pake kecamata” 

“oh yang itu, eh eh” Lea langsung terkejut saat 

melihat orang itu, ternyata orang itu adalah 

Rendi, dia adalah cowo yang sering menjadi topik 

pembahasan para siswi di sekolah,  karena 

ketampanan nya dan kepintarannya. Selain itu dia 

juga menjadi ketua eskul Pramuka.  

“ya ampun Rahma itu si Rendi” 

“Rendi? Ko gua baru tau ya?” 

“itu dia anak pindahan waktu kelas sebelas,  dia 

emang ga terlalu aktif waktu kelas 10 semester 

2, dia baru aktif kelas 11 semester 2” 

“oooh gitu, tapi gua takut di liatin gitu, kaya 

dimata-matai kesannya”. 
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“ihh lu tuh yaa harusnya lu tuh seneng dong, 

diatuh ganteng anjay” “tapi kata gua biasa aja” 

“yaudah deuh terserahu Rahma” 

“ih lu mah Le, ayo ah ke kelas”. 

Rahma menarik tangan Lea untuk masuk kelas.  

“iih ih Rahma” pelan-pelan. 

“ayo ih Le”. 

“Triing-triing” 

Pertanda bel masuk. Rahma mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan fokus,setiap pelajaran 

dia yakin dia pasti bisa memahami nya.  

“Triing Triing” 

Bel istirahat telah berbunyi,  Dimana saatnya 

Rahma bersiap untuk menjual dagangannya. 
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“guys ayo dibeli gorengannya nih”  

“Rahma sini gua bantuin, cie yang di perhatiin 

sama Rendi” dengan berbisik pada Rahma  

“apaasi Le gasuka ihh”. 

“eh Michel , beli dong gorengan gua” 

 “ini mau beli 3 yaa, tapi gua ngutang dulu ya” 

“jangan dong, masa ngutang mis” 

“gapapa ya” sambil meledek Rahma 

“hmm gimana yaa” 

“becanda becanda hahaha” 

“ayoo guys beli gorengan Rahma nih” 

Tak butuh waktu lama gorengan Rahma habis 

terjual meski hanya di kelasnya saja.  
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“makasih yaa le” 

“iyaa santuy” 

“Triing tring” 

Bel masuk pelajaran kembali 

“Rahma semangat yaa tuh si Rendi” 

“ih Le udah dong jangan ngeledek mulu” 

“emmmmm” dengan muka yang meledek Rahma. 

“Triing-triing-triing” 

Bel pulang sudah berbunyi.  

Rahma harus mengumpulkan berkas kepada Pa 

Riza untuk mendaftar di bimble kse ipb,   

“Lea gua mau ngumpulin berkas ke pa Riza dulu 

ya” 
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“oiyaa siip”. Di perjalanan menuju ruang bk,  

Rahma tak sengaja menabrak seseorang yang 

memakai jaket biru. Hingga berkas yang Rahma 

pegang pun lepas dari genggamannya. “eh aduh 

maap yaa ga sengaja”      

Seketika orang itu membalikan badan, dan 

ternyata itu adalah Rendi.  

“oh iyaa gak apa apa santai aja” dengan tatapan 

yang bisa membuat siapapun wanita yang melihat 

pasti sudah luluh hatinya.  

Rahma langsung terkejut saat melihat Rendi. Dia 

ketakutan. “Le gimana le gua takut” dengan nada 

pelan kepada Lea.  

“duuh eh Rahma gw kebelet nih, gua mau ke 

kamar mandi dulu”. Padahal Lea sengaja 
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meninggalkan Rahma agar Rahma bisa dekat 

dengan Rendi.  

“Eh Leaa tungguin gw ih” 

“ini berkas nya jatoh” 

“em iyaa makasih”  

“kenalin gua Rendi” sambil menjulurkan tangan 

kepada Rahma.  

Rahma sebenarnya takut tapi dia teepaksa 

karena dia tidak ingin di anggal sombong oleh 

Rendi.  

“iya,  gua Rahma, maap yaa ga sengaja tadi 

nabrak lu,  gua duluan yaa” Rahma langsung 

bergegas pergi. 

“ehh tunggu jangan dulu pergi” 

Rahma mencari Lea di kamar mandi.  
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“Rahma sini disini gua” sambil melambaian tangan. 

“ih lu yaa kenapa ninggalin gua , bodo amat gua 

marah bodoamat”.  

Dengan wajah kesal dan badmood.  

“Rahmaa jangan marah dong,  kan cuman becanda” 

“tapi becandanya ga lucu ih” sambil berjalan akn 

menuju ruang BK. 

“Rahma ih tungguin haha” sambil tertawa. 

“Oiyaa  gua kan mau bareng sama Risa,  Risa 

dimana ya”  

“Rahmaaa, tungguin” 

“eeh Risa ayo bareng ke pa Riza” 

“ayo!” 
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“duh si Rahma jalannya cepet bener dah ah” 

sambil terengah-engah. “yaudah deh gw tunggu di 

taman aja” 

“assalamualaikum pak?” 

“Waalaikumusslam ehh ada Rahma sama Risa, 

udah dibawa berkas nya? “ 

“siap pa udah,slio gaji orangua Risa bikin ke Rt 

gak apa-apa kan ya? ” 

“iyaa tidak apa-apa ko” 

“okee pak” 

“Nah kan sekarang udah pegang masing-masing 

berkasnya, Kalian sekarang harus menyerahkan 

berkas itu ke alamat yang tertera pada formulir 

tersebut,  karena tidak boleh di wakilkan” 



51 
 

“ooh iyaa pak siap” “ayo Rahma kita berangkat 

sekarang biar ga terlalu sore! “ 

“okee siip” 

“bapak kami duluan yaa” 

“iyaa oke siapsiap hati-hati di jalan ya” 

Rahma dan Risa pun segera menuju ke alamat 

yang tertera pada formulir.  

“ehh iyaa si Lea mana yaa” 

“Rahma ayo kita berangkat yu” 

“iyaa sebentar ya ris aku mau bilang dulu ke Lea” 

Sambil menengok kanan – kiri Rahma melihat Lea 

yang sedang duduk di taman.  

“okedeh” 
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Rahma menghampiri Lea masih dengan ekspreai 

wajah yang kesel. 

“Le gua mau nganterin berkas ini ya ke alat ini” 

“terus gua gimana? “ 

“yaudah mau ikut? “ 

“mau deh yaa Rahma , gw gamau pulang sendirian” 

“yaudah kalo gitu” 

Rahma Lea dan Risa pun berangkat menuju KSE 

IPB. 

Dalam perjalanan menuju kse IPB Rahma selalu 

berdoa”ya allah permudah dan berikanlah Rahma 

kemudahan agar Rahma bisa di terima bimble 

ipb”. 

“assalamualaikum perimisi ka” 
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“eh Rahma kayanya bukan ini deh tempatnya” 

“coba sini gw liat alamatnya” 

“bener tau yang ini alamatnya” 

Dari belakang seperti ada yang memanggil 

“permisi de,  mau ke kse ipb yaa? “ 

“iyaa ka” 

“sini sebelah sini” 

“ooh iyaa ka” 

“mari masuk” 

“tolong tanda tangan dulu yaa”  

“siap ka”. “ini dari sekolah mana? “ 

“kami dari sma negeri 1 Drabas” 

“ooh gitu deket dong yaa” 
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“iyaa ka deket” 

“ka ini udah selesai tanda tangannya”. 

“okee baik,  informasi selanjutnya nanti saya 

kabari ke guru BK kalian yaa” 

“okee ka siap, makasih ya ka, kalo gitu kami 

pulang duluan ya ka,  assalamualaikum “ 

“Waalaikumusslam iyaa sama-sama hati hati yaa”. 

“yuu ahh kita cuzz pulang gw udah laper nih” 

“iyaa ayo” 

“oiyaa kalian aku pulang duluan yaa, makasih ya 

Rahma “ 

“iyaa samasama Risa” 

“duluan yaa daah” 

“iyaa hati-hati yaa Risa” 
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“Ris hati-hati!” 

“duuh kayanya lama deh angkot, pasti bakalan 

penuh” suara klakson motor dan mobil 

menandakan kemacetan sudah tidak dapat di 

hindari lagi. 

“Rahma tu tuh ada angkot, ayo Rahma” 

“eh iyaiya ayoo naik”. 

Di perjalanan menuju ke rumah,  hujan turun 

dengan derasnya, hingga Rahma dan Lea lun 

tertidur di angkot. Begitulah angkot serasa 

tempat singgah untuk  beristirahat sejenak.  

Pukul 18.30 Rahma sampai di rumah.  

“assalamualaikum” 

“Waalaikumusslam “ 

“mamah kaka udah pulang” 
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“de bawain tas kaka dong maap, kaka mau buka 

sepatu dulu ini basah” 

“iyaa sini ka” 

“duh pasti kamu basah kuyup ya” 

“ayo cepet mandi ganti baju,nanti bisa masuk 

angin, oiya kamu mau makan sama apa? “ 

“terserah mamah aja” 

“Yasudah mamah masakin telor aja ya” 

Sembari masak telor untuk anaknya, mamah 

Rahma merapihkan tas anaknya.  

“kasian Rahma pulang maghrib keujanan lagi,  

semoga Rahma ga jatuh sakit”. 

“Rahma ayo nak makan dulu, nanti keburu dingin 

makanannya” 
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“iyaa mah sebentar” 

“kaka ayo makan” 

“iyaa ayoo” 

Di tengah rumah Rahma adiknya dan mamah nya 

makan bersama seperti itulah keadannya semua 

serba sederhana.  

“Rahma gimana tadi berkasnya sudah di kasih? “ 

“iyaa udah mah,  tadi aku nganterin langaung 

berkasnya” 

“gimana udah di terima? “ 

“yaa belum lah mah,  masih di proses dulu, berkas 

itu nanti akn di seleksi lagi sama pihak KSE nya” 

“ooh gitu kirain mamah bisa langsung di terima” 

“kaka,kaka mau kuliah dimana? “ 
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“insyallah di UPI” 

“aku gatau itu dimana, nanti aku juga mau kuliah” 

“iyaa aamiin, abisin dulu makanannya, mamah mau 

rapihin dagangan buat dagangan besok”. 

Besok adalah hari libur, namun besok Rahma 

harus kerja kelompok. 

“oiyaa besok kan kerja kelompok, aku chat Lea 

dulu deh” 

“Assalamualaikum Lea besok mau kerkom jam 

berapa? “M “Waalaikumusslam kerkom jam 9 an 

aja gimana? “ 

“okee kalo gitu”     

“eiyaa kita kelompok nya siapa aja si, gua lupa” 

“ooh sama Michel, arif” 
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“okedeh siap” “jangan ngaret ya Lea haha” 

“iyaa iyaaa gaakan kan gw dah tobat”. “yaudah 

kalo gitu sampai ketemu besok” “okee babay”. 

Rahma mengambil binder dan menulis catatan 

semua yang aku cita-citakan pasti akan tercapai, ku 

harus bisa. Memang tak akan mudah meraih 

semuanya yang aku impikan tetapi aku akan terus 

berusaha membuktikan bahwa aku mampu. 

“ya allah aku ga tega liat mamah setiap hari 

berjualan hanya untuk agar aku bisa sekolah dan 

bisa makan, aku tak bisa bayangkan mamah pasti 

sudah lelah mencari nafkah untuk ku yang sejak 

di tinggalkan ayah.      

Aku akan buktikan mah aku pasti bisa merubah 

keadaan ini semua,  setelah aku lulus SMA aku 

akan kuliah dan menjadi anak yang sukses, Usaha 
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mamah membesarkan dan merawatku akan 

terbayarkan aku aku akan sukses” dalam 

keheningan Rahma selalu teringat sang ayah  

“ayah aku rindu, Rahma pengen ketemu sama 

ayah,  kepengen gitu seperti teman-temanku 

setiap berangkat sekolah di antar sama ayahnya, 

Ya tapi mau gimana lagi ini memang sudah 

jalannya ,ayah aku gaakan jadi anak yang bandel, 

aku bakal jadi anak yang patuh sama orangtua  

sama mamah tentunya, insyaallah yah kita pasti 

bakal dipertemukan sama Allah di syurga Aamiin”.  

Berbicara dengan diri sendiri, membuat Rahma 

sedikit lebih tenang, karna kepada siapa lagi dia  

akan curhat, curhat kepada temannya pun tak 

akan membuatnya merasa tenang,  semua yang dia 

rasakan hanya dia sendiri yang memahaminya.  Di 



61 
 

setiap usai shalat Rahma selalu merenungkan diri 

agar dirinya bisa jauh lebih baik lagi. 

      Terkadang Rahma bingung apakah dia harus 

lanjut kuliah atau langsung bekerja membantu 

mamahnya mencari nafkah, tetapi Rahma juga 

ingin berkuliah di kampus favoritnya, dia tidak 

ingin menunda satu tahun untuk kuliah.  

“semoga engkau menunjukkan jalan yang terbaik 

untuk hamba dalam meraih cita-cita hamba 

aamiin, Rahma ga mau ngecewain mamah yang 

selama ini berjuang mencari nafkah untuk Rahma 

sekolah”. Sambil meneteskan air mata dengan 

penuh harapan dia yakin dia pasti bisa.  

Berdoa dan berdoa tiada henti Rahma lakukan, 

dengan bertawal kepada allah swt, Rahma 

berharap segala sesuatu yang dia  
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inginkan dan cita-citanya tercapai. 

*** 
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Pukul 04.00 Rahma sudah bangun dari tidurnya,  

bersiap untuk shalat subuh. Setelah shalat 

Rahma merapihkan tempat tidurnya kemudian 

membantu mamahnya membersihkan rumah. Sapai 

hingga pukul 07.00 Rahma bersiap untuk pergi 

kerja kelompok.  

“Rahma kamu sarapan dulu sana, biar mamah yanh 

bereskan” “iyaa mah” sambil makan mamah Rahma 

bertanya “nak hari ini kamu mau kerja kelompok 

bukan? “ “ iyaa mah aku mau kerkom” “kerkom 

dimana sama siapa? “  “kerkom di sekolah mah,  

sama lea, michel, arif mah”. “ooh gitu, pulang nya 

jangan kesorean yaa takut gada angkot” “iyaa 

mah tenang aja paling jam 2 an juga selesai” “mau 

berangkat jam berapa ke sekolah? “ “jam 08.00 

mah biar ga macet pas di kampus”   
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“ooyasudah kalo gitu,  cepat habiskan 

sarapannya” “iyaa mah”. 

“emm alhamdulillah udah rapih,  Oiyaa aku chat 

Lea dulu ah”  

“assalamualaikum selamat Pagi Lea”  

“yah masih ceklis satu,  yaudah aku ambil tas 

dulu” 

Ada pesan dari Lea 

“Waalaikumusslam pagi juga Rahma” 

“Lea udah rapih belum? “ 

“udah Rahma,  tapi mau sarapan dulu yaa” 

“ooh okedeh siap, kalo aku otw dulun Ga apa apa 

kan ya?” “iyaa ga apa apa Rahma”   

“okee sipp”. 
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Rahma baru teringat bahwa belum membeli 

kertas karton untuk tugas kerkom nya di sekolah.  

“astaghfirullah lupa belum beli kertas karton, 

Mudah-mudahan koperasi buka” 

“Rahma udah mau berangkat? “ 

“iyaa mah mau” 

“ini air minumnya” 

“iyaa mah makasih mah” 

“hati-hati yaa” 

“iyamah, Rahma berangkat assalamualaikum” 

“Waalaikumusslam” Perhatian yang di berikan 

mamah lagi-lagi membuat hati Rahma terenyuh,  

hal inilah yang menjadi motivasi Rahma untuk 

lebih Rajin belajar.  
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Ketika di angkot Rahma mengechat Lea,  apakah 

sudah on the way sekolah atau belum.  

“le udah otw blm? “ 

“belum gw lagi pake sepatu dulu” 

“oyaudah gua udah di angkot yaa” 

“iyaa Rahma hati-hati ya” 

Sesampainya di sekolah, ternyata sudah ada 

Michel dan arif. 

“hey kalian!” 

“eeh Rahma,  ayo bareng ke kelas” 

“ayoo! , eh bentar kita belum beli karton” 

“eiya gw lupa” 

“yaudah gw aja yang beli, michel lu duluan aja 

sama Rahma ke kelas”. 
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“oke bro”. 

Rahma dan Michel pun ke kelas 

“eh bentar michel gua mau ke toilet dulu yaa, lu 

duluan aja” 

“oyaudah kalo gitu” 

Seperti ada yang memanggil dari kejauhan 

“michel woy” 

“siapa si!” 

“woy ini gw Rendi” 

“ooh Rendi, ada apa bro? “  

“lu kerkom hari ini? “ 

“iyaa emang kenapa? “ “engga gak apa apa gw 

cuman nanya “  
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“lu sekolompok sama siapa aja? “ 

“sama arif, lea , rahma” 

“em Rahma!! Lu sekelompok sama dia? “ 

“iyaa kenapa emangnya, hmmm ada sesuatu nih 

kayanya” “ah kaga yaudah makasih ya,eiya smpe 

jam berapa kerkom nya? “ 

“belum tau si sampe jam berapa paling sampe jam 

2 an lah kurang lebih” 

“oh okedeh thanks ya bro, gw duluan ya”  “iyaa,  

eh lu main pergi-pergi aja aneh” 

“sory bro”. 

“aneh banget si Rendi, gabiasanya dia kaya gini” 

Handphone Rahma berbunyi  
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“Rahma gw udah di gerbang depan sekolah,jemput 

gw dong di depan” 

“iyaa le bentar gua otw depan” 

“lee ayoo buruan kasian si michel sama arif udah 

nunggu” 

“iya ayo” 

“guys ayo kita mulai “ 

“iyaa ayo lu bikin judulnya, gw cari materi, michel 

bikin pola, Rahma sama gw cari materi” 

“ome siap” 

Mereka selesai kerkom hampir jam 2, saat Rahma 

hendak pulang bersama Lea. Tiba-tiba ada Nita 

dan kawanan geng nya datang.  

“heh lo sini dulu!! “ 
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“ehh lu yang sopan dong kita punya nama,  nama 

kita Lea Dan Rahma buakn heh! “ 

“yaudah si ribet banget” 

“eh Nit lu dateng cumn mau cari ribut doang ya? 

Mohon maap ini gw ama Rahma mau balik” 

“diem deh lu gw mau ngomong sama Rahma” 

“iya ada apa Nita? “ 

“eh lo jangan munafik ya jadi orang,  lu jangan 

deket-deket sama gebetan gw ngertii! “ 

“hah gebetan, ya ampun Nit gua deket ama cowo 

juga kaga” 

“ah lu jangan ngelak dari gw lu tuh ya ada aja 

yang bikin gw kesel sama lo, eh rahma gw gasuka 

yaa lu deket-deket sama gebetan gw!!” 
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“gebetan apa si Nit, sumpah gua ga deket sama 

cowo,  emang gebetan lu siapa? “ 

“lu ya pura-pura ga tau segala, Rendi gebetan gw, 

beberapa hari yang lalu gw liat lu sama si Rendi” 

“kapan ya ampun Nit?” 

“gw gatau lupa,  pokonya gw liat lu jabat tangan 

saka rendi” 

“ya ampun Nit, Emang salah gua jabat tangan 

sama si Rendi, waktu itu gua ga sengaja nabrak 

dia, abus gitu gua minta maap ke dia, gua gaada 

rasa apapun ke si Rendi” 

“alah banyak omong deh lu,  awas yaa kalo sekali 

lagi gw liat lu sama Rendi! “ 
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“eh emang lo siapa nya si Rendi? Bukan pacarnya 

kan yaudah si lu ngr gebet si Rendi,  si Rendi nya 

aja belum tentu suka sama lo! “ 

“eh jangan sembarangan ya lo kalo ngomong” 

“udah-udah Lea,  ayo ih pulang “ Rahma menarik 

tangan Lea  “awas yao lo Rahma Lea!” 

“Rahma lu yang sabar ya, gua tau perasaan lu kaya 

gimana sekarang” 

“gua ga ngerti lagi Lea sama Nita, kenapa si dia 

kayanya benci banget sama gua,  padahal gua 

gapernah punya niatan jelek ke dia” Rahma 

merasa sangat sedih dengan perlakuan Nita 

terhadapnya, Rahma menangis.  

“Rahma Nita itu sirik sama lu, makanya dia kaya 

gitu sama lu, lu jangan nangis dong,   
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lu gasalah Rahma si Nita salah paham kayanya” 

“tapi gua sedih aja gitu,  gua bukan tipe orang 

yang susah nangis,  gua gampang banget nangis 

kalo di sentak” 

“yaudah Rahma tenangin diri lu dulu yaa” 

“makasih Lea udah nenangin gua” 

“ayo kita pulang Rahma” “iyaa le 

ayo.”“assalamualaikum mah” “Waalaikumusslam eh 

udah pulang”       

“iyaamah kebetulan tadi ga macet di jalan” 

“ogitu yaudah, udah makan belum? “ 

“belum mah” 

“yaudah makan dulu ayo, mamah udah masak”. 

“iyaa mah”. 
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“mah Dahma ke kamar yaa” 

“iyaa” 

“hmm saatnya untuk istirahat, eh ini grup bk ko 

rame banget ya, wah alhamdulillah aku lolos di 

pemberkasan ya allah seneng banget ya allah, 

alhamdulillah” Dalam pemberitahuan di grup bk di 

jelaskan bahwa akan ada seleksi selanjutnya yaitu 

seleksi tes mapel soal UN Matematika, kimia,  

fisika, biologi dan bahasa inggris.   

 Seleksi akan di laksanakan minggu depan.  

“wah ada tes soal UN juga, aku harus belajar 

agar bisa lolos di seleksi ini, untungnya aku udah 

punya buku sbmptn jadi aku latihan dari soal-soal 

di buku itu, Risa juga lolos alhamdulillah , aku 

pengen nge chat Risa ah” 

“assalamualaikum Risa” 
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“Waalaikumusslam Rahma” 

“Risa alhamdulillah kita lolos” 

“lolos apa Rahma? “ 

“lah emang belum liat gruo bk? “ 

“belum Rahma” “ayo deh buka dulu” 

“iyaa Rahma” “ihhh seneng banget alhamdulillah 

Rahma kita lolos seleksi” “iyaa alhamdulillah kita 

lolos” “tapi Ris kita harus belajar soal UN buat 

seleksi selanjutnya” “iyayaa nanti kita belajar 

bareng ya” “okedeh pokonyaa semangat buat kita! 

“ “iyaa Rahma” . 

Dalam binder Rahma menulis 

Aku bukan orang yang cerdas ataupun pintar, 

bukan juga orang yang rajin,tetapi aku berusaha 

mencoba untuk menjadi layaknya orang yang 
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cerdas, pintar dan juga rajin. Aku bukan anak yang 

lahir dari keluarga berada bukan juga anak yang 

lahir dari keluarga yang tidak mampu,aku adalah 

seorang anak yang lahir dari keluarga  sederhana 

yang terus berusaha dan mencoba bagaimana 

keluargaku senantiasa berkecukupan.. 

sesulit apapun rintangan yang aku hadapi semua itu 

tidak akan pernah mengalahkan semangat juang ku  

untuk membuat orangtua ku bangga kepada diri ini.  

“mamah ada kabar” 

“kabar apa Rahma? “ 

“ini loh mah aku lolos di seleksi pemberkasan 

bimble” 

“yang bener? “ “iyaa mamah beneran liat deh 

daftar nama yang di lolos di seleksi pembekasan” 
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“oiyaa alhamdulillah kalo gitu nak,  jangan sia-

siakn kesempatan ini” 

“iyaa mah aku gaakan nyia-nyiain kesempatan ini” 

“mamah yakin kamu pasti bisa Rahma” 

“iyaa mah doain aku ya semoga aku bisa lolos di 

seleksi selanjutnya “ 

“ada seleksi lagi? “ 

“iyaa ada mah” “seleksi seperti apa ?” 

“seleksi tes kemampuan, nanti di tes 

menggunakan soal berbasis ujian nasional mah” 

“kapan itu? “ 

“minggu depan mah” 

“ooh gitu,  temenmu siapa yang lolos? “ 
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 “yang lolos dafi sekolah ku lumayan banyak mah,  

tapi yang aku kenal yaitu Risa , dia juga lolos 

mah” “alhamdulillah mamah doakan semoga 

semuanya       

lancar dan allah berikan kemudahan kepada mu 

untuk mengisi soal-soal yang diberikan aamiin” 

“iyaa mah aamiin, makasih banyak ya mah udah di 

doain” 

“iya sama-sama nak”. 

“aku ke kamar lagi ya mah” 

“iyaa Rahma”. 

“mamah yakin nak kamu pasti bisa, melihat 

semangatmu mamah juga jadi semangat, mungkin 

mamah terlalu berpikiran sempit, tetapi berkat 

kamu pikiran mamah terbuka luas bahwa cita-cita 
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akan bisa di gapai asalkan ada niat dan usaha,  

bukan karna ada uang, jika tekad kamu sudah 

bulat akan mamah dukung dan doakan kamu 

Rahma” diam-diam mamah Rahma mendoakan   

untuk kesuksesan dan keberhasilan anaknya. 

“Harapan mamah terletak pada diriku, aku harus 

membuktikan bahwa aku bisa!”. 

Dilain sisi Nita bertemu dengan Rendi di sebuah 

kafe.  

“Hallo Rendi, loh ko lu sendirian dimana si 

Michel? “ 

“apaan si Nit lu kepo banget dah” 

“ih ko lu jutek si sama gua?,  kan gua cumn nanya 

aja” 

“iya iyaa lu mau apa cepet bilang!” 
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“gua gamau apa-apa,  lu deket sama si Rahma? “  

“hah deket? Kaga gua kaga deket sama dia, tapi 

gua kagum sama dia”     

“kenapa lu kagum sama dia apa yang kagumin dari 

si Rahma, anak tukang gorengan ko lu kagumin sih 

Ren? “ 

“ha suka-suka gua lah emang apa urusan lo? “ 

“ya gua cuman pengen nanya aja gitu, Ren lu ga 

kagum sama gua? “ 

“hahahaha apaan sih lo apa yang gua kagumin dari 

lo gadaa” 

“lah ko gaada kan gua pinter di sekolah, gua 

cantik gua modern” 

“ya ampun Nit nit lu tuh yaa ganggu gw aja deh 

dari tadi,  sono deh sono berisik tau ga” 
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“oh Rendi jangan gitu dong sama gua”. 

“kalo lu gamau pergi gua yang pergi dadi sini! “ 

“ih yaudah iyaa gua pergi”. 

“ih kenapa sih Rendi ngusir gw, gw kan cuman 

nanya doang,  ih kesel pokonya gw tuh suka sama 

lu tapi kenapa lu tuh kaga peka sama gua, dulu lu 

ga gini sama gua, tapi semenjak lu kenal si Rahma 

lu jadi berubah sama gw,  awas aja liatin lu ya 

Rahma gw bakal bales perbuatan lo”. 

“hmm Rahma,  gatau kenapa tadinya gua cuman 

salfok doang sama lu tapi salfok nya malah bikin 

gua penasaran, aneh banget deh gua,  tapi serius 

loh selama ini gua belum pernah ngerasain kaya 

gini ini baru pertama kalinya gua suka sama cewe 

yang tadinya gua salfok dong”. 

“hey bro” Michel menepuk pundak Rendi 
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“eh heyy michel, gimana kabar lo hari ini? “  

“wah baik bro, ceria amat lu Ren ga kaya 

biasanya” 

“iyaatah? Perasaan sama aja dah” 

“ah kaga lu beda bro, cerita dong sma gw jiwa 

penasaran gw meronta-ronta” 

“ah alay banget dah lu, engga gada yang bisa gua 

ceritain, cuman tadi gua abis noton film romance 

jadi baper kesini-sini” 

“ooh yaudah kalo gamau cerita gak apa-apa.” 

Rendi sebelumnya bukan tipe orang yang mudah 

untuk menyukai seorang wanita, tapi rendi 

merasa bila melihat Rahma seperti ada perasaan 

yang berbeda. 

*** 
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Kembali ke aktivitas untuk sekolah.  

“mah gorengan nya mana?” “aku mau beangkat 

hari ini” 

“ini nak” 

“berangkat mah assalamualaikum “ 

“Waalaikumussalam hati-hati yaa” 

“iyaa mah”. 

Rahma mengechat lea apakah akan berngkat 

Bersama lagi atau tidak.  

“Assalamualaikum lea mau berngkat bareng ga?” 

“Waalaikumussalam emm kaya nya lu duluan aja  

deh gw ada urusan dulu Rahma” 

“oyaudah kalo gitu”. 
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“hmm ga seangkot sama lea berasa sepi”. 

“Rahma selamat pagi” 

“eiya pak selamat pagi juga pak Riza” 

“bawa gorengan yaa?” 

“iyaa pak” 

“bapak mau beli dong 5 biji” 

“okee pak siap” 

“kamu dateng pagi banget Rahma? “ 

“iyaa pak aku emang suka berangkat pagi” 

“bagus-bagus” 

“ini pak gorengannya” 

“iyaa ini uangnya makasih Rahma” 

“iyaa pak sama-sama” . 
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“alhamdulillah udah panglaris pagi-pagi” 

“Rahmaa!! “ 

Rahma menengok ke belakang 

“ih si Rendi” 

“Rahma tunggu!” 

“iyaa ada apa? “ 

“gua pengen beli gorengan lu dong buat sarapan” 

“oiyaa ambil aja mau gorengan apa? “ 

“terserah lu deh” 

“ih ko terserah gua kan lu yang mau sarapan” 

“kayanya semuanya enak jadi lu yang ambilin aja 

deh ya” 

“yaudah iya” 
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“Rahma lu kenapa si jutek sama gua? “ 

“gua jutek? Engga juga ah,nih gorengan lu” 

“makasih yaa, jangan jutek dong sama gua kan gua 

ga jailin elu” 

“yaa gua ga jutek pokonya, udah ah sono! “ 

“ih jahat banget dah ni” 

Rahma pun meninggalkan Rendi tanpa berkata 

apapun lagi.  

“yaampun Rahma,  gua baru kali ini liat cewe yang 

jutek sama gua”. 

Dalam hati Rahma 

“ih ko gua kenapa si,gua kan gasuka sama si 

rendi!, engga engga ih,  mending gua chat Lea” 

“lea ada dimana? “ 
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“ini gua di angkot Rahma” 

“masih jauh? “ 

“engga ko bentar lagi sampe,  emang kenapa ko lu 

kaya yang khawatir gitu” 

“ah engga nanya aja ko le, yaudah hati-hati ya di 

jalan” 

“iyaa Rahma”      

Lea merasa bingung dengan Rahma yang seperti 

khawatir.  

“Rahma kenapa yaa ko gabiasanya dia kaya gini”. 

Saat di kelas Rahma belajar dan membaca soal-

soal UN.  

“Ehh Rahma rajin amat si pagi-pagi udah buka 

buku” 
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“ah engga juga gua lagi baca-baca doang ko chel” 

“ah iyadeh, oiya tugas kita yang kemarin udah 

selesi semua kan ya? “ 

“udah ko chel” 

“chel beli atuh gorengan gua buat sarapan” 

“iyaa nih gua beli, gua belum sarapan” 

“mau berapa 10?” 

“egelo banyak amat” 

“hahaha atuh berapa jangan beli sedikit dong” 

“beli 2 aja” 

“hmm yaudah gak apa apa” 

“nih uangnya” 

“okee makasih michel” 
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Kelas masih sepi hanya ada Rahma dan Michel,  

michel mencoba bertanya pada Rahma.  

“Rahma lu udah pernah pacaran? “ 

“ah apaan si ko lu nanya begituan!” 

“ya engga nanya aja” 

“enggalah chel gua kaga pernah yang namanya 

pacaran,  deket sama cowo aja ga pernah” 

“serius lu haha kasian amat! “ 

“ih apaan si lu chel!! “ “ko aneh si lu kan cantik ko 

gada yang mau sama lu” 

“eeh bukan nya gada yang mau kayanya, tapi 

bukannya gua kepedean yaa ada beberapa ciwo 

yanh deketin gua tapi guanya gamau,  Gua gabisa 

gituloh pacaran sama cowo yang engga gua suka , 

bagi gua pacaran itu ga main-main, kadang gua 
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suka liat orang-orang punya pacar seminggu 

doang,  yaa buat apa gitu mending gausah dari 

awal pacaran”    

 “widiiihhh cakep bener, bagus siih kalo 

menurut gua lu kaya gitu, ga candu sama pacaran” 

“enggaklah gua mah enjoy aja si urusn kaya gitu 

mah nanti juga bakalan datang sendiri” 

“okee deh bagus manta-mantap” 

“emang lu nanya kaya gini buat apa chel? “ 

“ah engga gua pengen nanya aja, gua lagi survei 

cewe-cewe di sekolah ini” 

“ehh rajin banget dah lu,  nanya kaya gini ke 

semua cewe di sekolah hahahaha” 

“ya gapapa seru aja si bagi gua” 

“okeoke lanjutkan chel”.  
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“assalamualaikum” “Waalaikumussalam, ehh Leaa 

sini”  

“ada apa si Rahma lu ko kaya beda hari ngecahat” 

gua kaya yang Pengen buru-buru ketemu gua”  

“engga gua cuman nanya aja ko le” 

“serius? “ 

“iyaa”. 

Triing-triing 

“eh udah masuk lu udah ngerjain tugas fisika? “ 

“udah nih malem gha kerjain” 

“ajarin gua dong buat ngisi nya , gw masih belum 

paham materinya” “iyaa sini”. Seperti itulah 

Rahma yang mengajarkan Lea atau temannya yang 
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lain jika ada yang belum paham mengenai materi 

pembelajaran.       

Triing-triing 

“Arif beli gorengan dong” 

“iyaaiyaa” 

“yeayyy Rahma si arif mau beli gorengan tuh” 

“okee “. 

“alhamdulillah udah abis gorengannya, Lea gua 

plang sekolah mau ke pa Riza dulu yaa” 

“mau ngasih berkas lagi? “ 

“engga gua mau konsul ke pa riza” 

“oiyaa gw juga ikut ah” 

“yaudah kalo gitu”. 
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Triing-triing-triing 

“yuu ah Le gua mau ke Pa riza” 

“yu! Lu duluan aja deh ya gua mau ke toilet dulu 

yaa” “ oyaudah kalo gitu”. 

Rahma punya niat untuk konsul bagaimana apakah 

dia sudah cocok dengan pilihan jurusan yang 

diingakan . 

“assalamualaikum  Bapaak” “Waalaikumusslam eh 

ada Rahma” 

“bapak hari ini aku mau konsul,  bapa hari ini 

jadwal nya kosong ga pak? “ 

“kosong ko, ayo masuk ke ruangan bapak dulu, 

bapak mau bertemu dengan bu Ega dulu tunggu 

yaa” 

“iyaa pak siap”      
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“duuh si Lea mana si ko lama banget ke kamar 

mandinya” 

Ternyata Lea sudah selesai dari tadi di toilet 

namun.  

“Lea! “ “eh Rendi”  

“ada rendi tumben banget dah lu manggil gw, emm 

pasti ada mau kan lu ya” “ih lu apaan si Lea, Lu 

balik bareng sama Rahma? “ “iyaa gua balik 

bareng terus sama dia,  emang kenapa?  Lu mau 

ngajak Rahma balik bareng? Emmmm hahaha” 

“ehh luu ih, nanya. Doang ya ampun Jaga dia yaa” 

“emm iyaa tenang aja gw temen deket sekaligus 

ade Rahma,  jadi lu tenang aja gua bakal jaga 

baik-baik dia” “okee thanks yaa, dia jutek sama 

gua kenapa yaa? “      

       97 
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“ooh itu, entar deh gw ceritain gw mau ke ruang 

bk dulu nemenin Rahma” 

“oyaudah kalo gitu” 

“duluan ya Ren, mau di salamin ga? Haha?” “ engga 

gausah nanti dia malah tambah jutek ke gua”. 

“okeedeh babay”. 

“hmm gua kepo banget sama Rahma, ya ampun 

Ren lu jangan bucin banget dah”. 

Lea buru-buru menemui Rahma karna sudah 

lumayan lama Lea dari toilet.  

“assalamualaikum” 

“waalaikumussalam Lea lu darimana aja? Lama 

banget dari toiletnya? “ 
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“iyaa tadi gua ke kope dulu jajan laper soalnya” 

“oh kenapa ga bawa makanan ke sini? “ “hehe 

udah abis sama gua di makan tadi sambil jalan”. 

“hm yaudah deh ga papa” 

“maafin gw ya Rahma gw boong sama lu,  nanti 

kalo gw bilang abis ngobrol sama Rendi nanti lu 

malah makin gasuka sama Rendi” dalam hati Lea 

berkata seperti itu.  

“wah ada Lea juga disini? “ 

“wih iya donh pak” “okee udah siap konsulny?” 

“udah pak siap”. 

“okey sok mangga kamu ceritakan dulu keluhan 

kamu” 

“iyaa pak, saya mau cerita dulu nih ya pak” 

“iyaa siap” 
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“jadi gini loh pak alasan saya ingin melanjutkan 

kuliah karena saya ingin mengangkat derajat 

orangtua saya,  saya juga ingin mencari ilmu 

setinggi mungkin, nah pak saya kan sudah di 

tinggalkan ayah, saya ingin melanjutkan kuliah 

dengan finansial yang serba pas pasan apakah 

bisa menunjang saya untuk kuliah? “ 

“okey saya mengerti , bisa Rahma selagi kamu ada 

niat dan kemauan kamu pasti bisa, sekarang ini 

sudah banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa 

menunjang kehidupan di perkuliahan, nah sekrang 

bapak tanya kamu sudah ada rencana kan mau 

masuk jurusan apa dan di univ apa? “ 

“iyaa pak sudah ada gambaran, rencana nya saya 

ingin kukiah di UPI jurusan pendidikan ipa.  

Tapi pak mamah saya seperti tidak mengizinkan 

untuk  
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kuliah jauh-jauh,  Mamah saya ingin saya kuliah di 

ipb saja yang dekat, tapi saya masih bingung 

kalau di ipb mau ngambil jurusan apa? “ 

“okey bapa tanya dari diri kamu sendiri siap 

todak kuliah jauh dari orangtua?” 

“emm saya yakin pak, tapi belum yang maksimal 

banget gitu, Aku pengen banget masuk di jurusan 

pendidikan Ipa UPI” 

“kalau saran bapa yakinin hati kamu dulu, sudah 

fikirkan bagimana kedeoannya jika kamu kuliah di 

Bandung?  Kesaharian kamu gimana belum? “ 

“sudah si pak, tapi sudah pikirkan”   

“okee baik kalo menurut bapa kamu tetap 

pertahankan apa yang kamu inginkan, kamu boleh 

ingin berkuliah di Bandung tapi kamu juga harus 

bisa memikirkan pilihan yang lainnya misalnya di 
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ipb karna doa orangtua bisa berpengaruh kepada 

kesuksesan mu Rahma, kamu kan jago tuh biologi 

sama kimia nah kamu bisa ambil jurusana yanh 

berkaitan dengan mata oelajaran tersebut misal 

biokimia, jurusan biologi ataupun kimia kamu bisa 

ambil salah safu jurusan tersebut,  Coba deh 

nanti kamu serching jurusan  yang ada di ipb yang 

jurusannya sesuai dengan kemamluan kamu dan 

nilai kamu menunjang untuk masuk di jurusn 

tersebut.” 

“oke pak doain ya pak aku takut banget pak,  aku 

takut ga keterima” 

“engga ko kamu pasti bisa , banyak-banyak latihan 

soal dan berdoa minta restu orangtua biar segala 

sesuatunya di beri kemudahan dan kelancaran” 
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“Iya pak makasih banyak ya pak, bismillah duuh 

saya deg degan pak, okee pak sampai sini dulu 

ajadeh nanti saya mau konsul lagi ya pak” 

“okee siap semangat yaa! “ 

“siap pak, pulang duluan ya pak, assalamualaikum “ 

“iyaa Waalaikumussalam hati-hati ya”. “iyaa pak 

siap”.  

“Rahma gw pengen beli makanan dulu ya ke 

indomart , laper banget” “oyaudah, lu lagi doyan 

makan ya le? “ “engga juga ah, lagi pengen aja 

makan” “hmm bisa aja lu le”    

Sambil menunggu Lea membeli makanan ke 

indomart,  Rahma menunggu dekat jalan,  namun 

ternyata ada Rendi di seberang jalan.  

“ih kenapa ada orang itu lagi si”. Dari kejauhan 

Rendi pun melihat Rahma.  “Rahma dia belum 
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balik? Kemana si Lea katanya mau pulang bareng, 

gua samperin ah” 

“ih tu orang ngapa kesini”.  

Sambil melambaikan tangan Rendi meamanggil 

nama Rahma. “Rahma!”. “ih ngapain manggil gua! “ 

“hey Rahma,  belum balik? “ “belum Ren” “yaelah 

masih jutek sama gua? “ “engga” “mana si Lea? 

Tumben ga bareng sama dia? “ “bareng ini gua 

lagi nunggu dia beli makan ke indomart”           

“ooh gitu, gua duluan yaa,     

  kirain gua lu sendiri  baliknya,  kalo sendiri mau 

gua anter tadinya” “ih gausah” “yaudah gua duluan 

ya” “iyaa”. 

Lea melihat Rahma dan Rendi terkejut. “ehh 

mereka, waah seneng banget”. Lea menghampiri 

Rahma.  “Rahmaa ciee ama rendi” “apaan si lo, ih 
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gua sebek banget dah dia nanya mulu ke gua,  gua 

gamau nanti si Nita salah paham mulu ke gua”. 

“hmm yaudah si Rahma, mau gimana lagi, lagian si 

Nita bukan siapa-siapa nya Rendi” “iyaa tau tapi 

setidaknya gitu nanti gua di labrak sama dia” 

“tenang aja nanti gw bantuin lu” “ya ampun le , 

gimana mau bantuin lu aja kalo ketemu Nita susah 

mengontrol emosi! “ “ya gimana ya” “yaudah lupain 

aja deh pusing gua”. “hehehe cie” “ih udah diem 

ga lu lea” “iyaiyaa maap”. 

Rahma dan Lea pun pulang. Sesampainya di rumah.  

“assalamualaikum mah” “Waalaikumusslam ka” 

“mamah Dimana?” “mamah di kamar ka lagi tidur, 

katanya agi gaenak badan?” “gaenak badan? Udah 

minum obat belum? “ udah tadi aku yang beliin ka” 

“oyaudah kalo gitu” . 
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“assalamualaikum mah” sambil mengetuk pintu 

kamar” “Waalaikumussalam rahma kamu sudah 

pulang nak? “ “iyaa udah mah, mamah sakit apa 

mah? “ “ini mamah cuman meriang aja” “mau ke 

dokter ga mah, nanti rahma anterin” “engga ko 

gausah minum obat warung aja,  nanti juga 

sembuh ko, udah kamu sana mandi abis gitu 

makan” “yaudah kalo gitu mah” 

“de jagain mamah yaa kaka mau mandi dulu” “iyaa 

ka,  ka nanti bantuin aku ya ngerjai PR”   

 “iyaa nanti kaka bantuin”. 

“mamah sakit lagi,  ya allah semoga mamah cepet 

sembuh, ga tega aku liatnya”.  

Wajar saja mamah Rahma bisa jatuh sakit, 

sebagai tulang punggung keluarga mamah rahma 

berusaha agar anak nya bisa hidup berkecukupan.  
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“udah makan selesai aku mau belajar dulu ah soal-

soal un” 

 handphone Rahma bergetar . 

“ini siapa ya yang nelpon,  eh Risa, hallo 

assalamualaikum” “Waalaikumussalam Rahma” 

“ada apa Risa tumben banget nelpon” “iyaa ini aku 

mau nanya Rahma hehe kamu udah belajar soal 

UN? “ “hehe baru mau mulai belajar Ris”   

“aku belum belajar tau, bawaannya mager banget 

dah” “hahaha ayolah semangat Ris,  baca baca aja 

dulu, aku juga gitu” “iyaayah bener okedeh Rahma 

aku bakal belajar” 

      “okee semangatlah ayo kita berjuang bareng-

bareng bismillah semoga kita bisa lolos aamiin” 

“iya Rahma Aamiin,okedeh aku tutup ya telpon 

nya makasih Rahma” 
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 “okedeh siap sama-sama Risa”  

“assalamualaikum” 

 “Waalaikumussalam”. 

“hmm ayolah semangat Rahma, aku bisa!!”. 

“kakak!! Bantuin aku ngerjain PR “ 

 “iyaa sini, mamah masih tidur? “ 

 “iyaa ka, udah mendingan si tadi aku pegang udah 

turun panas nya” “okee syukurlah kalau begitu” .  

   “udah yaa ini mah gampang tinggal kamu baca-

baca lagi de” “iyaa ka makasih”. 

   “hmm besok pelajaran yang aku suka nih, ada 

kimia”. Sambil merapikan buku untuk besok 

sekolah.  
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“hmm mah cepet sembuh yaa mah, lelahnya 

mamah akan terbayarkan ketika aku sukses mah”. 

Semua akan indah pada waktunya, i believe that.  

*** 
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Seminggu berlalu saatnya Rahma memulai 

wawancara dan tes kemampuan untuk menentukan 

apakah dia bis di terima di bimble kse ipb. 

Setelah berbagai usaha Rahma lakukan agar 

Rahma bisa mengerjakan soal un. Rahma berharap 

agar bisa lolos.  

   “bismillah ya allah berikanlah hamba kemudahan 

dan kelancaran untuk tes hari ini” “Rahmaa 

sarapan dulu ayo biar bisa lancar ngisi Soalnya” 

“iyaa mah siap” .  

Setelah selesai sarapan Rahma meminta doa Pada 

mamahnya . “mah doain Rahma yaa semoga rahma 

bisa mengisi soal un dengan lancar dan bisa 

menjawab pertanyaan saat di wawancara” 

“aamiin nak, mamah selalu doakan yang terbaik 

buat kamu”. “makasih banyak mah”. “kamu mau 

bareng siapa tesnya? “ “mau bareng sama Risa 
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mah, aku mau chat dia dulu yaa” “iyaa chat dulu 

sana biar bareng-bareng”. 

“hallo assalamualaikum Risa” “Waalaikumusslam 

Rahma” “Risa kamu udah otw belum? “ “belum 

Rahma aku masih sarapan”  

“ooh okedeh, janjian yu Ris” “yuu gua takit 

sendirian nanti disana” “iyaa gimana kalo di deket 

taman gedung GWW” “ 

boleh-boleh kalo gitu” “okeyy” “gua otw duluan 

yaa Ris” “okee siap entar gua nyusul Rahma” 

“okedeh sampe ketemu disana assalamualaikum” 

“Waalaikumusslam Rahma”. 

“okedeh aku otw duluan” 

“kamu berangkat duluan? Rahma? “ 
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“iyaa mah aku berangakat duluan aja takut macet 

mah”  

“yaudah kalo gitu hati-hati yaa” 

“iyaa mah assalamualaikum” 

“Waalaikumusslam”. 

  Dengan penuh harapan Rahma selalu berdoa 

dalam perjalanan ke lokasi tes,  dia sangat ingin 

sekali bisa di terima di bimble geratis.   

“alhamdulillah udah nyampe jugaa, Risa udah otw 

belum ya? “  

“Rahmaa!!”  

“Risaa!  Sini-sini, yeay Risa udah datang”.  

“gimana Risa kabaranya hari ini? “ 

“alhamdulillah baik Rahma,  kamu gimana? “ 
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“alhamdulillah baik juga Ris, gimana udah siap 

belum nih tesnya? “  

“waah jangan di tanya insyaallah siap dong 

hehehe” “wah bagus-bagus deh kalo gitu 

semangatlah haha”. “Belajar yu Rahma! “ “ayoo 

kita belajar”.  

Disaat Rahma dan Risa sedang belajar, mulai 

berdatangan orang -orang dari sekolah lain yang 

juga akan mengikuti tes hari ini. “Rahma banyak 

banget yaa yang mau ikut tes hari ini”    

“iyaa bener banyak banget aku ga kepikiran bakal 

sebanyak ini loh” “iyaa mana kuota yang di sediain 

cuman 30 orang, aduh aku jadi nervest nih 

Rahma!”  

“kamu gausah nervest Risa yakin sama diri kamu 

sendiri kamu pasti bisa ko, kamu udh belajar 

kan?” “iyaa udah” “yaudah berarti kamu bisa kamu 
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paham, pede aja Risa banyak berdoa aja yaa 

bismillah kita bisa!” “okedeh siap Rahma”.  

“baikah ade-ade semua berhubung sudah jam 

08.00 ayo ikuti kaka yaa ke ruangan tesnya!” 

“siap ka”.  

Semua peserta di arahkan oleh kaka pembimbing 

untuk ke ruangan tes.  Dalam hati sebenarnya 

Rahma juga merasa nervest tapi dia Mencoba 

merubah mainshet nya agar dia tidak nervest.  

“nah ade-ade kita sudah sampai di tempat tes 

nyaa kalian silahkan masuk” 

“Rahma gua deg degan” “udah relaks in aja dulu 

Ris” “hmm”.  

“nah ade-ade kertas yang ada di bawah bangku 

kalian adalah soal un yang harus kalian kerjakan, 

mohon jangan dulu ada yang mengambil ataupun 
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membuka soal tersebut sebelum ada intruksi dari 

kami”. 

“bismillah ya allah Rahma bisa! “ 

“oke baiklah sekarang kalian boleh ambil soal 

yang ada di bawah bangku kalian, nah sudah di 

ambil semua kan, kita langsung aja mulai, okee 

silahkan di mulai waktunya di mulai dari 

sekarang!”       

Setelah mengerjakan soal un, peserta kemudian 

di wawancara oleh mahasiswa mengenai latar 

belakang masing-masing peserta.   

Tes dilaksanakan dari mulai jam 08.30 sampai 

dengan 12.00.  

“alhamdulillah Rahma kita udah ngejalanin tes 

hari ini,  aku berasa plong banget tau” “iyaa Ris 

plong banbet rasanya udah selesai tes,  tapi aku 
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masih deg-degan soal hasil tes tadi, karna ada 

beberapa soal yang aku kurang paham” “ih Rahma 

lu beberapa apalagi gua banyak yang ga gua 

paham” 

    “yaudahlah yaa udah selesai ini deh berdoa aja 

semoga hasilnya memuaskan aamiin” “aamiin ya 

allah”. 

 “pulang yu!” “hayu tapi mau ga anter aku dulu ke 

toko buku mau beli novel” “okee boleh-boleh”.  

Rahma menatap ke arah jalan raya dia melihat 

ada Rendi. “ya ampuun kenapa ada orang itu 

lagi”dalam hati rahma berkata.  

“Risa ayo kita masuk ke toko buku”. “iya ayo, ko 

buru-buru amat? “ “engga ini gua penasaran 

banget sama toko ini banyak banget buku novel 
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nya”. Padahal Rahma hanya mencari alasan agar 

tidak terlihat oleh Rendi.   

Namun sayang Rendi sudah melihat nya.  

“seperti Rahma disana, coba ah gua liat”. 

Rahma dan Risa sedang melihat-lihat buku novel,  

Rendi melihat ada Rahma di toko itu 

 namun Rendi tidak menyapa Rahma karena ia 

takut Rahma langsung pergi.      

    Sambil melihat-lihat buku Risa selalu bertanya 

kepada Rahma.   

“Rahma lu udah punya pacar? “ “ah ko nanya kaya 

gini si? Ris? “ “engga ya gua pengen nanya aja lu 

cantik kali aja udah ada yang punya hehe” “engga 

Ris gua gapernah pacaran” “hah seriusan lo? “ 

“iyaa serius” “gilaa salut gua sama lu Rahma” 
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“salut gimana maksud lu Ris, b aja kali ah” “ya 

enggak biasanya kan yang cantik-cantik pasti 

udah punya pacar” “engga ris guamah” .  

     Rendi mendengarkan pembicaraan Risa dengan 

Rahma,  Rendi tersipu saat mendengar 

Pernyataan Rahma.  

      “gua udah nyangka si kalo Rahma gapernah 

pacaran, karna gua bisa liat dari sikap dia,  dia 

tuh cuek ke cowo yang dia ngedeketin dia, tapi 

kalo ke cowo yang dia suka cuek ga ya? “. 

“lu pernah ga sih suka sama cowo Rah? “ “emm 

pernah, tapi gua gamau nunjukin kalo gua suka,  

gua. Lebih suka diem Ris” “Ooh gitu Rah” “iyaa”.  

Rendi merasa dia terlalu berlebihan mendekati 

Rahma, jika dia terus-terusan mendekati Rahma 

pasti dia tidak akan bisa dekat dengan Rahma. 
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Akhirnya Rendi memutuskan untuk tetap 

berkomunikasi dengan Rahma namun tidak seperti 

dulu. Rendi akan berusaha agar tetap bisa dekat 

dengan Rahma.  

“Risa udah nemu belum novel nya?” “udah 

nih”mengunjukkan kepada Rahma.    

“okedeh kalo gitu aku tunggu di luar ya” “iyaa 

Rahma”.  

“rahma ayo kita pulang!” “iyaa ayo pulang tapi aku 

ke arah sana” “oiyaa aku kan ke arah terminal,  

yauda daaaah aku duluan yaa” “iyaa hati-hati 

Risa”.  

Sesampainya di rumah Rahma beristirahat 

merelaksasikan pikirannya tentang tadi tes,  

Rahma sangat takut sekali jika tidak lolos di 

bimble tersebut. Dia tidak ingin mengecewakan 
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mamahnya, terutama kepada dirinya sendiri. 

Karna kesempatan ini mungkin ga akan terulang 

lagi.  

“Rahma” mamah rahma mengetuk pintu kamar 

Rahma.        

“iyaa mah sebentar” Rahma membuka pintu 

kamarnya.   

“iyaa ada apa mah?” 

“ini mamah mau minta tolong antarkan mamah ke 

dokter Rahma” 

“mamah masih sakit?  Aku kira mamah sudah 

sembuh, habis kata ade mamah udh mendingan”. 

“iyaa tadi mamah sempat sedikit membaik,  tapi 

sekarang mamah pusing banget” “yaudah mah ayo 

Rahma antar ke dokter,  mamah gantj baju dulu 

aja ya”. “iya rahma”. 
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“ya ampun sepertinya mamah sakit nya lumayan 

parah, panas banget badannya, ya allah 

sembuhkanlah mamah Rahma ya allah”.  

 “mamah udah rapi nak” “iyaa ayo kita berangkat”. 

“ade kamu jaga rumah ya,  jangan kemana-mana 

oke” “iyaa ka” 

   Rahma dan mamahnya naik angkot menuju 

dokter.   

“permisi “ “iyaa masuk” . 

“siapa yang sakit?” “ini mamah saya” 

Rahma berusaha tegar melihat mamahnya jatuh 

sakit, dia harus menguatkan mamahnya agar bisa 

sembuh kembali.  

“mamah udh makan kan? “ 



122 
 

“iyaa udah ko Rahma” “yaudah bisa langsung 

diminum obatnya, ni mah di minum obatnya, nah 

mamah sekarang istirahatyaa tidurin dulu aja ya,  

Rahma mau ke kamar dulu” . 

“kaka mau makan ga? “ “udah ko kaka udah 

makan” “yaudah kalo gitu”. 

Padahal Rahma belum makan, karna dia merasa 

seperti tidak nafsu makan,  melihat mamahnya 

sakit.  

Keesokan harinya adalah pengumuman peserta 

yang lolos bimble di kse ipb.  

Rahma membuka handphonenya dan melihat di 

grup bk disana tertera bahwa nama Rahma ada 

disana. Rahma dinyatakan lolos di bimble kse ipb.  
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“alhamdulillah ya allah aku lolos, ya allah seneng 

banget, aku pengen ngasih tau mamah pokonya.” 

Rahma sangat gembira sekali, usaha dia selama ini 

belajar akhirnya membuahkan hasil.   

“mamah” 

“iyaa kenapa Rahma? “ 

“mamah aku lolos di bimble kse IPB “ 

“alhamdulillah kalo gitu” 

“iya mah mulai sabtu depan aku udah bisa bimble 

disana”. 

“alhamdulillah nak, mamah yakin kamu pasti bisa” 

“iyaa mah, doain terus Rahma ya semoga segala 

sesuatunya bisa di permudah dan di lancarkan” 

“iyaa aamiin” 
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“mah aku ke kamar lagi yaa” 

“iyaa nak”.       

“iihh aku seneng banget ya allah,  aku gaakan 

menyiakan kesempatan ini semangaaattt 

Rahmaa!!! “ 

Usaha tidak akan menghianati hasil, namun usaha 

saja tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan 

doa dan restu orang tua, ikhtiar terus ku lakukan 

tanpa henti dan bertawakal kepada ke yang kuasa. 

Bedoalah jangan hanya berusaha Karena hasil yang 

memuaskan pasti didukung oleh faktor doa dan 

usaha.  

“mamah aku akan buktikan ke mamah aku bisa 

buat mamah bangga sama Rahma,oiyaa aku belum 

ngasih kabar ke Lea, aku chat dia dulu ah” 

“Lea! “ 



125 
 

“ada apa Rahma? “ 

“ini gua lolos di bimble kse ipb?”    

“seriusan lo? “ 

“iyaa Lea,  gua seneng banget”. 

Rahma berbagi kebahagian kepada Lea, Rahma 

menceritakan bagaimana dia tes, wawancara. Bagi 

Rahma teman yang bisa dijadikan teman berbagi 

kebahagiaan dan kesedihan hanya Lea.  

“syukur deh kalo gitu Rahma, gw bangga punya 

temen kaya lo! “ 

“ah Le jangan gitu”. 

“oiyaa besok emang ulangan fisika ya? “ 

“iyaa Le ada ulangan besok” 
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“yaah baru juga gw mau rebahan, besok pake 

ulangan segala lagi, haaaaaa pusing” 

 “yaudah santai aja si Le, baca-baca dulu aja,  

nanti dari baca-baca itu timbul pertanyaan, 

jadikan baca mood lu Le haha” 

“aelah Rahma yauda deh iya” 

“makasih ya mau dengerin gua cerita” 

“iyaa sama-sama Rahma, jangan sungkan lu sama 

gw ya” 

“iyaa Le,  gua tutup ya telpon nya sampe ketemu 

besok di sekolah”. 

“iyaa Rahma bye”. 

*** 
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Hari ini Rahma memulai kembali aktivitasnya 

yaitu bersekolah sambil berjualan. Hari ini Rahma 

bersemangat sekali , entah apa yang membuat 

Rahma senang,  mungkin sedang mood atau 

apakah itu. 

“pagi ini cerah banget yaa, aku merasa 

bersemangat banget hari ini, aneh banhet deh 

gua,  ah bodoamat gua lagi seneng har ini”. 

Setelah sampai di kelas Rahma kelaur kelas dan 

menikmati kecerahan di pagi itu. Dia berjalan dan 

tak sengaja menabrak orang, laki-laki memakai 

jaket biru yang sedang menggendong tas 

berwarna hitam.  Lagi lagi Rahma menabrak Rendi 

dari belakang.  

“aduh maap-maap”. “iyaa ga pa pa”  

“elu Ren?”      
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“iya gua kenapa emangnya Rahma? “ 

“engga sory ya nabrak itu ga sengaja” 

“iyaa santai aja, lu bawa gorengan kan? “ 

“iyaa bawa mau beli? “ 

“iyaa mau dong gua mau beli” 

“ayo ikut gua ke kelas” 

“yah lu ambilin atuh buat gua” 

“ih cape gua bolak-balik nanti” 

“yaudah deh”. 

Dalam hati Rendi merasa “ko aneh si si Rahma 

tumben lagi ga jutek sama gua? Kaya yang lagi 

happy banget” 

“nih Ren gorengan elu” 
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“makasih yaa, eh bentar gua mau tanya ko lu 

keliatan lagi seneng banget hari ini? “  

“iyatah? Gatau gua juga mungkin mood gua lagi 

naik hari ini”. 

“yaudah gua ke kelas ya Rahma” 

“iya makasih ya” 

“iya sama-sama” 

Karna Rahma sering dateng pagi Rendi pun ikutan 

berangkat pagi,  hanya agar bisa berkomunikasi 

dengan Rahma.  

Triing-Triing 

Bel masuk sudah berbunyi 

“lea mana yaa katanya udah tobat, coba ah di 

chat,jangan sampe dia kesiangan”   



131 
 

“iyaa kenapa Rahma?” tiba tiba Lea muncul di 

samping Rahma 

“eh lea kirain gua lu kesiangan” 

“engga Rahma, macet tadi tuh” 

“ko bisa macet ya emang ada apa? “ 

“itu tadi ada yang tabrakan jadi macet” 

“ooh gitu syukur deh masih bisa tepat waktu”. 

Triing 

Bel istirahat berbunyi. 

“ayo kalian pada beli gorengan aku”. Tak butuh 

waktu cukup lama gorengan Rahma pun habis.  

“Lea gua nitip Hp ya” 

“iyaa Rahma,  mau kemana emangnya? “   
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“ke kamar mandi” 

“eh gua ikut ah” 

“yaudah hpya gua taro di tas aja deh” 

Saat hendak ke kamar mandi, ada Nita dan 

gengnya datang menghampiri Rahma dan Lea lagi.  

“ehh tukang gorengan!!, sini lu” 

“ih Rahma jangan kesana” 

“yaudah biarin aja kali aja dia ada perlu baik,  

jangan neting le” 

“yaudah deh” 

Dengan mata meleret khas Nita pada Rahma 

“eh Rahma lu tuh yaa, lu mau nyaingin gua? “ 

“nyaingin apa Ni? “      
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“alah gausah banyak bacot lu!!, gara-gara lo guru-

guru jadi bandingin gua sama lu, lu tuh yaa tukang 

gorengan doang juga banyak cari masalah” 

“ko gua si Nit?  Gua gatau apa-apa” 

“inget ya jangan sok pinter deh lo,  lo malu-maluin 

gua karna gua anak pejabat ga bisa sepinter lo, 

jangan carmuk ke guru-guru dong” 

“gua ga carmuk Nit,  gua cuman ngejalanin yang 

gua bisa” 

“yaudahlah sono pergi cape gua ngomong sama lu” 

“mohon maaf Nit, gua belajar gua terus latihan 

soal biar gua bisa di terima di PTN bukannya gua 

pengen carmuk ke guru Nit” Menahan nangis 

karna di sentak oleh Nita, Rahma pergi dan 

menangis.       
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“Rahma kan gua udah bilangin yaa, lu udah gausah 

nyamperin si Nita lagi!” 

“ya gimana lagi Le gua kira dia ada perlu gitu 

sama gua” 

“yaudahlah nanti mah gausah di ladenin dia 

Rahma” 

“ternyata gua salah berpikir kalo semua orang 

bisa sama sepikiran sama gua, ternyata engga le” 

“yuadah Rahma gini deh, lupai aja kejadian tadi 

oke” “iyaa Le”. 

Saat Nita membentak Rahma, ternyata Rendi 

melihat kejadian itu, Rendi merasa geram dengan 

perlakuan Nita terhadap Rahma. Tak tunggu 

waktu lama Rendi segera menghampiri Nita. “Nita 

gua mau ngomong sama lo!”    
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“eh ada Rendi ada apa Ren?” 

“lu tadi abis ngapain si Rahma? Lu buat dia 

nangis? Lu hina dia? Lu apain tuh si Rahma?” 

“engga Ren gua ga ngapa-ngapain dia” 

“alah lu gausah boong sama gua” 

“apa sih yang lu omongin Ren, gua ga ngerti 

maksud lu” 

“denger ya Nita, gua gasuka cara lo 

memperlakukan Rahma kaya gitu, kalo lu bikin dia 

nangis lagi, liat aja nanti urusannya sama gua!!” 

Rendi pergi dan mencari Rahma, meninggalkan 

Nita setelah dia marahi. 

“Ni lu dimana si, nah itu dia” Rendi menghampiri 

Rahma. 

 “Rahma tunggu!” 
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“kenapa Ren?” 

“engga gua pengen nyapa aja Rahma, eh bentar ko 

lu kaya abis nangis?” 

“ahh engga ini tadi gua kelilipan Ren” 

“oh gitu gua ke kelas duluan ya” 

“iyaa Ren”. 

Lea merasa bingung dengan sikap Rendi yang 

hanya sekedar bertanya dan tidak menggombali 

Rahma. “hmm apa ini trik dia ya” 

“Rahma ayo kita kelas bentar lagi bel” 

“iyaa ayoo”. 

Dilain sisi Nita kesal dengan Rendi. 

 “apaan si Rendi, ko dia malah ngebela si tukan 

gorengan itu? Apasih yang di liat dari dia, cantil? 
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Gua lebih canti dari tukang gorengan, kaya? Ya 

kayaan gua lah daripada si Rahma. Kesel banget 

gua, kenapa si Ren lu gapernah peka sama gua!” 

“yaudah Nit lu yang sabar aja coba usaha lagi aja” 

“silvi gua harus usaha apalagi coba, gua cape, tapi 

gua gamau Rendi sampe di milikin sama cewe lain!” 

„ya gimana ya gua juga bingung” 

“yaudah gua ke kelas deh, ga guna juga kalian 

pada, gabisa kasih gua solusi”. Nita pergi ke kelas 

dan meninggalkan geng nya dengan penuh amarah 

dan kesal. “ih bete gua bete kenapa si Rendi lu 

tuh, gua tuh sayang sama lo!”. Ucapan itu 

terdengar oleh bu Ega     

“ehh si Nita yaa sayang-sayangan masih di 

sekolah juga, udah bel juga dari tadi ko masih 

disini?” 
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“ehehe ibu, tadi abis dari toilet bu kebelet” 

“alaah alesan aja kamu, udah masuk sono ke 

kelas” 

“iyaa bu” 

Sambil berjalan menuju kelas.  

“ih apaan sih bu Ega, udah tau gua lagi kesel, ga 

ngertiin banget si! Kaya yang gapernah muda aja, 

liatin aja pulang sekolah gua bakal temuin tukan 

gorengan itu lagi!”. 

Sampai waktunya pulang 

Triing-tring!! 

 “ayo Rahma kita pulang!” 

“ayoo-ayoo!” 

“Rahma gua mau ke kantin dulu ya pengen beli es” 
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“iyaa le”. 

Saat di kantin, Nita melihat ada Rahma disana. 

“hmm kebetulan ada si Rahma, sekalian gua mau 

ngomong sama dia!” 

“eh Nit lu mau labrak si Rahma lagi?”  

“iya Silvi gua mau bales si Rahma, gara-gara 

Rahma si Rendi jadi marah sama gua” 

“semoga berjaya”. 

Nita menepuk pundak Rahma dan menarik 

pundaknya.       

“heh lu, kebiasaan yaa cari masalah mulu sama 

gua, gara-gara lo si Rendi jadi marah-marah sama 

gua!” 

“ko gara-gara gua? Emang gua ngelakuin 

kesalahan?” 



140 
 

“ih munafik amat ya ampuun!” 

“kan waktu itu gua bilang, lu jangan deket-deket 

sama si Rendi lagi, lu ngotot banget yaa!” 

“siapa juga yang deket sama Rendi, dia sering beli 

gorengan gua jadi wajar dong gua ngobrol sama 

dia, yakali Rendi beli gua bungkam”. 

“eehh ngelunjak lu sama gua Rahma” Nita 

mengunjukkan jari telunjuknya ke muka Rahma. 

“eh eh ada apalagi ini, Nita lu tuh ya gaada abis-

abisnya yaa nyakitin persaan si Rahma!   

 Kebiasaan banget dah lu” 

“eh apasih lo ikut-ikutan aja!” Nita menyiram es 

ke baju Lea 

“ehhh lu berani sama gua? Ga sopan banget lu ya 

sama gua” 
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“iyaa emaang kenapa?” 

“udah-udah kalian, stop plis udah jangan ribut 

lagi, Nita gua mohon sama lu plis jangan ngajak 

ribut lagi, malu di liat banyak orang” 

“biarin aja lu pada ini yang malu,hahaha ayo gengs 

kita pulang, selamat berbasahan hahaha” 

“ihhh banyak bacot lu Nita!” 

Rahma memegang tangan Lea untuk menahan Lea 

agar tidak terpancing emosi lagi. 

 “udah Le, ayo ita brsihin baju kamu” 

Rahma mengajak Lea ke kamar mandi 

“Lea maapin gua ya, gara-gra gua baju lu jadi 

basah, inikan masalah gua sama Nita, kenapa lu 

yang kena” 

“iyaa ga papa Rahma, gamasalah ko, santai guaaja” 
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“gua gaenak sama lu Lea” 

“ga papa Rahma santai aja” 

“Le gua harus gimana sekarang?” 

“lu harus tunjukin kalo lu lebih baik dari dia” 

“gatau dah ah pusing gua, ribut mulu Nita tuh, 

gua deket sama Rendi aja kaga” “tapi Rahma 

kayanya banyak perubahan deh Rendi ke Nita 

semejak dia kenal lo”     

“siapa Rendi?” 

“tapikan gua cuman temen sama dia, orang gua 

cuek mulu ke dianya, ya mana ada gua suka sama 

Rendi, kan engga banget gitu loh”. 

“ya tapi gimana ya perasaan gabisa di boongin 

Rahma” 

“haduuh gua pengen baliik!” 
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“ayo balik ini udah mendingan lah baju gua” 

“oke maap ya le sekali lagi” 

“iyaa ih ga papa santuy aja”. 

Sampai rumah Rahma masih kepikiran soal 

kejadian tadi di sekolah. 

“kenapa ya Nita tega banget sama aku, aku jadi 

gaenak sama Lea”.      

Suara hp Rahma berbunyi ada telpon dari Lea. 

“assalamualaikum Rahma” 

“waalaikumusssalam Lea” 

“Rahma besok aku ijin ga sekolah, soalnya aku 

harus ke Bandung mau jenguk kakek aku yang 

sakit” 

“ooiya Lea, hati-hati ya besok” 
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“iyaa Rahma, jaga diri baik-baik ya di sekolah, 

kalo ada si Nita lu langsung buru-buru pergi aja 

okee” 

“okedeh bos” 

“yaudah deh gw tutup ya baayy” “iyaa Rahma 

baay”.        

Rahma sebenarnya tidak senang dengan kabar ini, 

“Hampa rasanya kelas kalo gada Lea, yasudahlah 

lebih baik aku tidur, pusing banget hari ini”. 

Di lain sisi.Rendi kepikiran bagaimana kondisi 

Rahma sekarang, karna kejadian tadi di sekolah, 

akibat perlakuan Nita yang tidak menyenangkan. 

Tiba-tiba ada pesan dari michel. 

“bro anter gw yu beli makan, nyokap gua lagi 

gaada di rumah nih” 
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“iyaa bentar gua ganti baju dulu” 

“gw tunggu depan rumah lu ya” 

“iyaa”  Rendi dan Michel pergi ke kafe terdekat 

untuk membeli makanan, kebetulan sekali Rendi 

juga sedang ingin merelakskan pikirannya. Rendi 

dan Mchel pergi ke kafe menggunakan motor,  

mereka membawa masing-masing. 

“bro mau pesen apa?” 

“yang lo pesen gua juga pesen deh” 

„seriusan nih, nanti salah lagi?” 

“engga ko pesen aja”. 

“yaudah, bentar ya gua kesana dulu”. 

Beberapa menit kemudian. 
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“bro nih makanan nya” Michel melihat Rendi yang 

sedang melamun. 

“lah di anak napa ya ko ngelamun gitu, broo hey 

ko bengong si, ni makannya!” 

“ah oiyaa taro aja dulu, makasih bro”. 

“iyaa sama-sama, lulagi mikirin apa Ren?”  

“kaga ko, yaudah makan” 

“seriusan dong bro” 

“serius ini gua mikirin tugas besok belum selesai” 

“yaelah santuy aja si bro, tapi bentar gua msih 

belum yakin, lu pasti boong kan ya?, bilang aja lu 

lagi mikirin Rahma!” 

“eehhh ko lu bisa tau si?” 
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“ya gua taulah, orang tadi pas pulang sekolah 

heboh banget dah” 

“heboh apanya? Ko gua gatau”. 

“ya biasa si Nita tuh ngajak ribut si Rahma sama 

temennya Lea itu loh” 

“ihh bener-bener yaa si Nita baru aja gua 

omongin tadi, ko malah ga di denger!”    

“gua tau ko bro lu suka kan sama si Rahma, tapi 

Rahmanya jutek sama lo” 

“iya kenapa si?” 

“ya itu karna si Nita sirik sama Rahma yang selalu 

liat lu sama Rahma ngobrol” 

“hah ngobrol? Ngobrol juga kaga boro-boro chel 

gua bisa ngobrol sama Rahma lama” 
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“ya Rahma bukan tipe cewe yang gampang buat 

deket sama cowo, apalagi ke tambah sekarang si 

Nita nyuruh dia buat ga deket-deket sama lu 

Ren” “ah iyatah?” “si Nita suka sama lu!” 

“tapi guanya gasuka chel, sikap sama perilaku dia 

itu gua benci semuanya, terus gua harus gimana 

sekarang, kasian si Rahma gara-gara gua dia jadi 

sering banget di labrak sama si Nita,    

 ya ampuun tu orang napa sii!” 

“ya lu yang sabar aja bro ada saatnya lu kalo mau 

Rahma baik-baik aja ya paitnya lu jangan dulu 

deketin dia”. 

“ya kapan gua bisa deketnya sama Rahma?” 

“cuman waktu yang bisa menentukan Bro” 

“hmmmm”. 
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Keesokan harinya Rahma berangkat sekolah tanpa 

Lea lagi karna dia tak bisa sekolah hari ini. 

“Yah Lea ga sekolah lagi, sepi nanti kalo gaada 

dia”. 

Ketika jam istirahat dagangan Rahma kali ini 

masih ada, jadi dia harus berjualan ke kelas-

kelas.    

Saat berjualan Rahma bertemu lagi dengan Nita 

dan geng nya. 

“Eh ada tukan gorengan?, belom abis ya 

gorengannya haha kasian banget!” 

“kenapa Nit lu mau beli?” 

“ih najis banget gua beli gorengan lu!” 

Dari kejauhan ada Rendi yang sedang 

memperhatikan sikap Nita kepada Rahma. 
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“mau berulah apalagi si anak ini!” 

Rendi tidak menghampiri Rahma dan Nita karena 

bisa-bisa keadaan bisa menjadi keruh karena-nya. 

“yuu gengs kita jajan makanan yang berkualitas 

tinggi, cuuzzz!”    

Rahma tidak mengatakan apa-apalagi, dalam hati 

Rahma hanya mengatakan  “terserah lu deh Nit” 

Setelah daganganya habis Rahma langsung 

bergegas ke kelas-nya. 

Kegiatan belajar mengajar Rahma ikuti dengan 

baik, tidak memikirkan hal-hal yang 

mempengaruhi konsentrasinya ketika belajar. 

Triing-Triing-Triing!! 

Bel pulang sudah berbunyi, hujan deras dengan 

angin kencang membuat Rahma harus meneduh 
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dulu untuk biisa naik angkot, sudah setengah jam 

Rahma menunggu angkot namun, angkot tak 

kunjung datang dan sekalinya ada penuh sekali, 

Tak ada teman ngobrol karena tidak ada Lea. 

Rahma hanya berdiam sendiri menggu hujan reda  

sambil menggu angkot. Hari muali gelap angkot 

tak kunjung datang, lampu motor yang menyorot 

ke wajah Rahma membuat Rahma tak dapat 

melihat, Rahma mulai mengedipkan matanya dan 

perlahan melihat siapakah yang menyoroti wajah 

nya dengan lampu motor. 

Setelah Rahma membuka matanya dengan 

perlahan terlihat ada Rendi yang mengenakan 

jaket biru. 

 Rendi turun dari motor dan menghampiri Rahma. 

“Rahma lu belum balik?” 



152 
 

“ngapain lu kesini jangan deket-deket gua plis!” 

“yaudah iyaa gua geser nih” 

“ngapain si Ren?” 

 “engga gua lagi nunggu ujan reda”    

“alesan banget dah” 

“lu ga bareng Lea?” 

“engga dia gamasuk sekolah hari ini” 

“terus lu balik sama siapa?” 

“sendirilah !” 

“dari jam berapa lu nunggu angkot?” 

“dari pas pulang sekolah lah” 

“seriusan?, gaada angkot apa gimana?” 
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“ada cuman penuh, ngapain si nanya-nanya mulu lu, 

nanti si Nita marah-marah lagi ke gua” “oiyaa jadi 

gini gua mau minta maap ya ke elu, karna gara-

gara gua lu jadi di ledek mulu sama si Nita”  

“hmm ya gimana yaa gua bukan orang yang gabisa 

maapin kalo ada orang yang minta maap, cuman 

wajar kan?, gua cuman manusia biasa Ren ya pasti 

sakit lah gua di gituin sama Nita, sebenernya gua 

udah gapengen liat muka lu Ren, gua kenal deket 

lu juga kaga, tapi gua kena omel si Nita” 

“hmm sory ya Rahma, gua ...” 

“gua apa? Udahlah Ren gua udah maapin lu tapi 

plis jangan deket-deket gua pliss banget Ren” 

Rahma berjalan dan meninggalkan Rendi, dan 

kebetulan ada angkot, jadi Rahma langusng naik 

angkot. “Rahma! Tunggu!” 
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Dengan rasa bersalah kepada Rahma, Rendi jadi 

terus kepikiran bagaimana agar kondisi tidak 

berlarut-larut seperti ini.    

Bukan berarti orang yang meremehkanmu dapat 

mematahkan semangat mu. Semangatku tidak 

akan pernah pudar, aku harus tetap buktikan pada 

semesta bahwa aku bisa jauh lebih baik dari mereka 

yang hanya bisa meremehkanku ~ 

Rahma menutup bindernya dan memulai belajar 

kembali latihan-latihan soal untuk persiapan PAS. 

Minggu depan sudah akan memasuki PAS, tak 

terasa masa-masa di kelas 12 hanya tersisa 

beberapa bulan saja. Selama satu minggu Rahma 

mengikuti PAS dengan belajar fokus, dan selama 

seminggu itu pula tak ada keributan anatara Nita 

dan Rahma. 
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Karena Rahma tak ingin bertemu ataupun 

berkomunikasi sedikitpun kepada Rendi. Hal itu 

membuat Nita bungkam sejenak. 

Rahma sedang berjalan menuju perpustakaan, dan 

Nita menjegat dia. 

“Hmm bagus deh lo, lo udah ga deketin Rendi lagi 

semangat jualan gorengannya!, ayo gengss 

hahaha” 

“Rahma? Si Nita kenapa? Emang ada kejadian apa 

selama gua di Bandung?” 

“gua suruh jauhin Rendi Le, padahal gua deketin 

dia aja kaga” 

“bukan lo yang deketin kan tapi Rendi ya jadinya 

si Nita gitu sama lu Rah” 
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“yaudahlah setidaknya kondisi sudah mulai stabil 

lagi”. Setelah PAS banyak kegiatan ulangan 

seperti TO     

dan banyak sekali mahasiswa yang melakukan 

penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara masuk 

PTN. Rahma sudah memutuskan untuk kuliah di 

UPI kampus tercintanya dia berhasil lolos di 

seleksi untyk mengikuti PTN tingkat sekolah, 

sedangkan Nita tidak karena nilainya tak cukup 

tinggi untuk mendaftar PTN. Dengan ketekunan 

Rahma belajar dan mengikuti les Rahma akhirnya 

lolos di SNMPTN dengan jurusan Pendidikan IPA 

di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.  

“alhamdulillah ya allah aku lolos di SNMPTN” 

Pengumuman itu di beritahukan oleh Guru Bk saat 

di sekolah di upacara hari Senin. 
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“Selamat ya Rahma lu lolos di SNMPTN, gua ikut 

seneng “    

“iyaa makasih Lea semangat ya Lea masih ada 

kesempatan di SBMPTN” 

“iyaa Rahma doain gua ya” 

“iyaa Le selalu” 

Dari kejauhan Rahma melihat Rendi mendekat 

“ih si Rendi, ayo Le kita pergi!” 

“jangan le!” Lea menahan Rahma agar tidak pergi, 

“Rahma Lea!” 

“Eh Ren “ 

“Selamat ya Rahma “ 

“iyaa makasih Ren” 
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“Lea semangat yaa tetep ada kesempatan ko 

masih ada jalur-jalur yang lain”    

“iyaa makasih Ren” 

“gua duluan ya” 

“Eh eh tunggu Ren, maap ya gua jutek sama lo” 

“iya ga papa gua ngerti ko” 

“makasih ya”. 

“emm Rahma lu mulai luluh ya sama Rendi” 

“Apa sih lo kepo deh” 

“alaah hahaha” 

“ihh dieem” 

Kemudian Nita datang 
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“jangan sombong lu, mentang-mentang lolos di 

SNMPTN aja bangga lu” 

 “ya gua bangga karna ga semua orang bisa lolos 

kaya gua” 

“ooh lu ngeledek gw?” 

“engga, yu le kita ke kelas” 

“ehh songong banget dah lu, main pergi-pergi 

aja”. 

Tanpa sepatah kata lagi Rahma dan Lea pergi 

meninggalkan Nita. 

Sesampainya di rumah Rahma ingin 

memberitahukan kabar bahagianya kepada sang 

mamah. 

“assalamualaikum mamah!!” 

“waalaikumussalam ada apa Rahma?” 
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“mamah aku lolos SNMPTN mah”    

“alhamdulillah ya allah anak mamah lolos, memang 

nak niat dan semangat kamu belajar agar bisa 

lolos di SNMPTN akhirnya membuahkan hasil 

nak” 

“iyaa mah aku percaya sama niat aku aku percaya 

mah aku yakin aku pasti bisa kuliah, aku sudah 

urus adminitrasi untuk nanti kuliah di Bandung 

menggunakan beasiswa KIP Kuliah mah, jadi 

mamah tenang aja , aku gabakal ngecewain 

mamah” Tangisan bahagia mamah Rahma 

membuat Rahma semakin mengeluarkan air mata 

bahagianya. 

“mah doakan aku agar selalu di berikan 

kemudahan dan kelancaran agar Rahma bisa 

sukses ya mah” 
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“iyaa nak mamah selalu doakan”    

Percayalah apda diri sendiri, Yakinlah pada diri 

sendiri.  Jangan dengarkan apa kata orang lain, 

Kamu hanya harus buktikan kepada mereka yang 

sering mearemehkanmu. Namun janganlah kamu 

menjadi sombong kepada mereka tetaplah rendah hati.  

“kini aku tak harus bingung lagi, aku sudah 

diterimah di Universitas favorit aku, aku hanya 

harus mempersiapkan diri dan memulai mengukir 

masa depan ku”. 

*** 
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Usaha memang tidak akan menghianati hasil, 

Rahma dan Nita menjadi bahan perbincangan di 

sekolah, Rahma terkenal dengan prestasinya 

sedangkan Nita terkenal dengan tidak lolosnya di 

jalur SNMPTN dan SBMPTN, karena Nita yang 

pemalas dan hanya bisa menghabiskan kekayaan 

orangtuanya saja, orang-orang di sekolah 

beranggapan bahwa ternyata status seseorang 

tidak akan menentukan bagaimana kesuksesannya. 

Nyatanya Rahma yang berjualan gorengan mampu 

membuktikan bahwa dia bisa lolos di SNMPTN, 

tetapi Nita yang berasal dari keluarga mampu 

dan kaya nyatanya tidak menjamin untuk bisa 

mampu seperti Rahma. 

“Rahma selamat ya kamu lolos SNMPTN ibu 

doakan semoga perjalananmu menuju kesuksesan  

di lancarkan aamiin”     
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“iyaa bu Ega terimakasih banyak, aamiin ya allah” 

“teruslah kamu jadi Rahma yang berprestasi 

jangan, tunjukkan pada mereka yang yang sering 

meremehkanmu Rahma” 

“iyaa bu saya percaya saya bisa”. 

Disisi lain Nita terus kesal dengan dirinya 

sendiri, karena ia kali ini benar-benar merasa di 

permalukan oleh Rahma. 

“kenapa sii orang-orang pada banggain Rahma, 

kurangajar emang si Rahma, gua gaboleh terus di 

remehin gini,  gimana kalo gua masuk UPI lewat 

sogokan kan bisa, bapa gua kan pejabat , banyak 

duit,kaga mungkin ada yang nolak kalo di sogok, 

bener ga silvi?”      

“bener tuh lu bisa tuh pake sogokan” 
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“iyaa gua pasti bisa nyogok orang dalem”. 

Saat Rahma hendak ke Perpustakaan ia bertemu 

dengan Risa. 

“halo Risa” 

“iya Rahma halo, ciee unah jadi maba” 

“hehe alhamdulillah Risa, semoga kamu bisa 

menyusul ya, masih banyak ko jalur yang lain” 

“iya Rahma doain juga ya, gua bisa kaya lo, gua 

jadi termotivasi liat lu bisa lolos” 

“iyaa semangat ya Ris” 

“oke aku duluan ya mau ke ruang guru” 

“iyaa Risa”. 

Rendi datang dan menghampiri Rahma. 

“Rahma!” 
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“Eh Ren” 

“Rahma lu masih mau jauhan sama gua?” 

“em gimana ya” 

“ya gua tau si tapi kaya gua mau beli gorengan lu 

aja susah, padahal kan kalo gua beli mau borong 

dagangan lu Rah” 

“yaa gua cuman takut doang Ren sama Nita, 

kasian dia kayanya dia sayang banget sama lo” 

“Tapi guanya gasuka Rahma, gua sukanya sama lu” 

“ah lu suka sama gua? Ih gajebo banget dah” “lah 

ko gajebo si Rahma, serius Rah gua gaboong,  

kalo lu tau gua tuh tiap hari gua gabisa berenti 

mikirin lu” 

“rajin banget mikirin gua Ren, Nita tuh pikirin 

diakan sayang sama lu” 
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“denger Rah gua ga akan berenti ngejar lu titik” 

“yuadah ah gua mau ke perpus” 

Rahma meninggalkan Rendi dan tang ingin 

berbicara lagi dengannya. 

“Rahma! Hmm lu tuh selalu bikin penasaran gua 

tau ga, gua yakin gua pasti bakal dapetin lu” 

Rahma memikirkan ucapan Rendi tadi, yang 

mengatakan bahwa Rendi menyukainya.  

“Gua gatau Ren, gua bingung, sebenernya sejak lu 

ngedeketin gua itu gua awalnya gasuka karna lu 

terlalu berlebihan, tapi setelah kejadian Nita 

nyuruh gua jangan deket sama lu, gua mulai 

ngerasa ada yang beda di diri gua, dan gua kagum 

ke lu Ren, lu bisa kontrol emosi lu buat ga 

ngedeketin gua biar bisa deket lagi sama gua, 

selama ini gua belum pernah nemu cowo kaya gini, 
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lu kaya yang mau banget merjuangin gua, tapi gua 

belum yakin lu bisa bertahan atau engga, karena 

biasanya kebanyakan laki-laki cuman pengen 

merjuangin doang pas udah dapet malah lirik yang 

lain, gua gamau kaya gitu”.  

“heyyy!” 

“astaghfirullah Lea lu ngagetin gua tau” 

“ya sory ya, abis lu bengong mulu dari tadi, lu lagi 

mikirin siapa si? Ooh iya gw tau lu pasti lagi  

mikirin Rendi kan?” 

“ihh apaan si engga, gua lagi pengen bengong aja 

Le” 

“emmm bisa aja” 

“ih apaan si lu Le, gua marah ni” 
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“haha lu gaakan bisa marah Rahma, nangis dah lu 

bisa” 

“iih Le!” 

“iyaiya maap” 

Triing-Triing-Triing. Bel pulang berbunyi 

“ayoo kita pulang Rahma” 

“iyaa ayo, eh gua mua ke pa Riza dulu ya” 

“okey”.       

... 

“assalamualaikum” 

“waailaikumussalam eh Rahma sini masuk” 

“iya pak, begini loh pak saya mau ngucapin 

terimakasihnke bapa, karena bapa sudah 
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mengusahakan saya supaya saya bisa masuk di 

PTN, makasih ya pak” 

“iyaa sama-sama nak sudah kewajiban bapak, 

selamat ya Rahma” 

“iyaa pak terimakasih” 

“semangat terus yaa perjuangin jangan sia-siain 

kesempatan ini, karna ga semua orang bisa kaya 

kamu” 

“iyaa pak insyallah, saya usahakan, okee pak 

jangan bosen-bosen ya pak kalo saya sering 

tanya-tanya ke bapa” 

“iyaa sanati aja sama bapak mah okey” 

“oke pak kalo gitu aku pulang duluan ya pak” 

“iyaa hati-hati ya” 

“iyaa pak, assalamualaikum” 
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“waalaikumussalam”. 

“ayo le kita pulang” “eh bentar itu ada yang 

nunggui lu” “siapa?” “siapa lagi” 

“gua tinggal dulu yaa” 

“ehh Lea! Tungguin ih!”. “ada apa Ren?” “engga gua 

mau setor muka aja ke lu”     

“ihh gajelas lu Ren” 

“biarin lu mau apa?” 

“mau balik gua, kasian Lea nungguin” 

“oyaudah pulang aja gapapa” 

“gitu doang?” “lu ngarepin apa Rahma, kan gua 

mau setor muka doang” 

“ngarep apaan, gua kira lu ada urusan penting 

sama gua‟ 
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“ini penting , gua bisa liat lu” 

“ih bodoamat gua balik”. Rahma berjalan 

menggalkan Rendi. 

“Eh tunggu mau kemana!, hehe lucu lu Rah”. 

Rendi tersenyum bahagia karena Rahma sudah  

tidak begitu jutek seperti awal Rendi mendekati 

Rahma. 

“eh Lea kebiasaan dah suka ninggalin gua gitu aja” 

“ya gua harus gimana? Jadi kamcong diantara 

kalian berdua? Kan ga mungkin kali” 

“serah lu deh”. 

*** 
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Di kamar kecilnya Rahma menulis di bindernya 

Langkah Pertama sudah aku lewati, aku harus lebih 

giat lagi belajar, membuat mmah bangga dengan ku 

dan aku yakin aku bisa! 

Rahma selalu menyemangati dirinya sendiri 

melewati tulisan di bindernya, Mengungkapkannya 

dalam sebuah tulisan. 

Hp Rahma berbunyi ada telpon dari Lea. 

“hallo Rahma selamat Pagi” 

“Waalaikumiussalam pagi juga” 

“Rahma tau ga?” 

“tau apa?” 

“itu si Nita keterima tau di UPI?” 

“ya syukur atuh kalo gitu, dia masuk lewat jalur 

mandiri kan?” 



175 
 

“ih lu kaya gatau aja, katanya si dia nyogok biar 

bisa masuk di univ” 

“ih lu jangan suudzon gitu Le” 

“ya tapi nyatanya gitu, lu nanti satu kampus sama 

dia” 

“yaudah ga papa, kan pasti beda jurusan sama 

gua” 

“iya juga si, tapi semoga aja lu ga di jailin terus 

sama si Nita” 

“iyaa Le santai aja”. 

“hmm lu udah persiapan buat perpisahan belum? 

Dari mulai baju segala macemnya?” 

“belum Le, gua masih belum mikirin itu” 

“oyaudah, nanti bareng yu sama gua fiting baju 

kebaya” 
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“kapan Le?” 

“besok, gimana mau ga di tempat tante gua?” 

“boleh deh, nanti gua bilang ke mamah gua dulu 

ya” 

“iyaa siap, oiya Rahma kan biasanya pas 

perpisahan ada Ratu sama Raja gitu tau dari 

kelas MIPA sama IPS, gua punya firasat lu bakal 

jadi ratu deh Rahma” 

“ah gamungkin masa gua” 

“pasti lu deh soalnya kan lu nilainya paling tinggi 

sama lu cantik juga, jumum lagi di kelas MIPA” 

“yaa doain aja Rahma yang terbaik” 

“oiaya nanti couple an sama Rendi , Lu jadi Ratu 

Rendi jadi Raja hahaha iyaga?” 

“ih lu apaan si Le, mulai lagi kan” 



177 
 

“hehe iya maap”. 

Setelah menelpon dengan Lea, Rahma baru 

teringat ia belum mulai persiapan untuk 

perpisahan apalagi cewe haru sewa kebaya, 

Rahma juga lupa belum memberitahu mamahnya 

bahwa ia belum persiapan fiting baju kebaya 

untuk perpisahan. 

“mamah,  minggu depan acara perpisahan ku di 

sekolah, aku mau fiting baju besok sama Lea di 

rumah tantenya, ini aku punya celengan untuk 

menyewa baju adanya cuman segini mah” 

“ooiyaa Rahma, yaampun nak biar pake uang 

mamah aja, uang kamu simpan lagi buat keperluan 

kamu” 

“tapi ga papa mah buat tambah-tambah aja” 
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“udah gausah mamah juga sudah mempersiapkan 

untu perpisahan kamu, udah kamu gausah 

khawatir” 

„beneran nih mah?” 

“iyaa beneran” 

“yaudah kalo gitu mah, makasih ya mah” 

“iya sama-sama”. 

Keeseokan pagianya Rahma dan Lea pergi untuk 

fiting baju kebaya di rumah tantenya Lea.  

“assalamuaalikum tante” 

“waalaikumussalam eh Lea, ini temennya ya 

Rahma” 

“iyaa tante, tante ko tau nama saya?” 
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“iya tante tau, Lea suka cerita ke tante tentang 

kamu Rahma, cantik yaa Rahma” 

“emang canti tante Rahma tuh, ga dandan juga 

tetep cantik” 

“ihh apasi Le jangan gitu, kamu juga cantik” 

“iyaiya duaduanya sam-sama cantik ko” 

“tante boleh pilihin baju kebaya buat Rahma ga, 

kan tante fashinable banget tuh” 

“ah kamu bisa aja ayo sini tante bantu, Rahma 

ikut tante, Lea kamu pasti udah bisa kali pilih 

baju sesuai fashion kamu, entar tante pilihin ga 

sesuai lagi sama selera kamu” 

“hehe iya tante siap”. 

“nak Rahma kamu jarang makeup ya? “ 
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“iya tante gapernah, paling bedak bayi doang 

hehe” 

“pantes kulit kamu masih kejaga, okee ini tante 

ada baju yang cocok sekali buat kamu, kamu kan 

tinggi, terus bentuk tubuh kamu bagus, coba 

coabain pake baju yang ini“ 

“okee tante aku coba ya, ini kaya gini tante” 

“yaampun Rahma cantik udah kamu cantik cocok 

banget pake baju itu” 

“ih Lea jangan gitu” 

“wah iyaa cocok sekali, gimana kamu suka?” 

“iya tante aku suka” 

“okee siip”.  

Fiting baju sudah selesai. 
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Di sisi lain Rendi dan Michel sedang makan di 

kafe dekat rumahnya Michel. 

“bro gimana lu sama Rahma? Ada kemajuan? Udah 

ga jauh-jauhan lagi kan?” 

“masih lumayan si, tapi udah jauh lebih baik dari 

sebelumnya” 

“terus lu mau gimana sekarang?” 

“ya gua bakal terus deketin Rahma, gua belum 

pernah liat cewe kaya Rahma, diatuh beda 

menurut gua, unik ga si orangnya, udah rajin, 

pinter, berprestasi, sopan” 

“eeuuhhh ngalem nihh” 

“yeee kan lu nanya tadi , lah gua jawab” 

Tanpa Rendi sadari dari belakang nya ada Nita 

“hallo Rendi” 
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“gimana kabar lu hari ini?” 

“baik , mau apa?” 

“yaelah Ren gua baru nyampe sini juga lu langsung 

emosi gitu” 

“ya enggak” 

“Chel lu bisa pindah dulu ga?” 

“ngapain lu suruh pindah si Michel? Orang gw lagi 

ngobrol sama dia” 

“ya sebentar doang Ren” 

“yaudah gua pindah ga papa bro santai aja” 

“nah baguss thanks ya Chel” 

“lu mau apasih dateng kesini?” 

“gua mau bilang sesuatu sama lo, serius gua ga 

becanda” 
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“mau bilang apa? Lo nyuruh buat gua jauhin si 

Rahma? 

“ih lu jangan suuzdoon mulu sama gua, gua mau 

minta maap sama lu” 

“HAHAHA minta maap buat apa lu?, lu udah bikin 

gua sakit hati tau ga? Setelah apa yang lo lakuin 

sama gua” 

“ya gua minta maap sama lu Ren selama ini 

perilaku gua gapantes sama lu apalagi sama Lea, 

gua sekarang sadar Ren, efek bagi gua kerasa 

banget, gua mau berubah” 

Rendi terkejut mendengar Nita ingin berubah 

dan menyadari kesalahannya. 

“lo ngomong kaya gini bisa gua pegang ga 

omongannya?” 
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“iyaa Ren gua serius gua ga boong, gua cape sama 

diri gua sendiri” 

“hmm lu udah ga bakal gangguin Rahma lagi kan?” 

“iyaa engga bakal, lu mau deket sama Rahma 

ataupun mau pacaran sama dia gua gabakal ganggu 

lagi, gua tau lo sayang banget sama Rahma, dan 

gw mikir percuma gua suka sama cowo yang 

cowonya lebih sayang sama cewe lain” 

“hmm Nit gua maapin lu, tapi  Nit gua juga mau 

minta maap karna gua gabisa suka sama lo, gua 

minta maap banget perasan gua gabisa diboongin” 

“iyaa gua maapin  Ren, gua ngerti ko perasaan lu 

ke Rahma”. 

“thanks ya lu udah bisa nerima gua” 

“iyaa Ren makasih juga lu udah maapin gua” 
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Sebenarnya Michel dari tadi mendengarkan 

pembicaraan Rendi dengan Nita. 

“wedeehhh pada maap-maap an ini?” 

“ih lu chel nguping aja ya” 

“ya gapapa gua kan kepoan orangnya”. 

 “hmm iyade, chel maapin gw ya kalo gw ada salah 

kata sama lu” 

“iyaa Nit, gua seneng lo udah sadar dan mau 

berubah”. 

“oiyaa gua juga mau minta maap sama Rahma, Ren 

lu punya no nya kan? 

“iya punya” 

“minta dong gua mau minta keteuan sama dia” 

“okee nih”. 
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Nita memutuskan untuk meminta maap kepada 

Rahma, dan ia mengechat Rahma 

“Siang Rahma” 

Rahma terkejut saat tahu bahwa Nita menegchat 

nya, karena selama ini Nita tidak pernah 

mengechatnya. 

“siang juga Nit” 

“Rahma besok bisa ketemuan ga sama gua di 

taman deket rumah Michel, tenang aja lu gausah 

khawatir gua bakal marah-marah ke lu, gua 

gaakan ko” 

“oiyaiya Nit jamberapa?” 

“jam 3 sore aja kali ya, lu bisa kan?” 

“iya bisa ko Nit”. 

“oke makssih ya sampai jumpa besok” 
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“iyaa Nita sampai jupa besok”. 

Rahma bingung ada apa ya ko Nita ngajak gua 

ketemuan. 

Keesokan harinya Rahma sudah menunggu di 

taman dekat rumah Michel, namun Nita belum 

datang. 

“Nita mana ya katanya jam 3 sore ko belum 

dateng juga ya” 

“heyy Rahma” dengan senyuman riang nya 

membuat Rahma semakin heran dengan tingkah 

Nita. 

“Hy Nita, gimana kabarnya sehat?” 

“iyaa sehat, sory ya gua telat, padahal gua yang 

buat janji” 

“iyaa ga papa ko Nit” 
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“jadi gua langsung to the point aja kali ya, disini 

gua mau minta maaf sama lu Rahma, selama ini 

gua sering ejek lu,marah-marah ke lu, nge bully lu 

gua minta maap banget sama lu sama sikap gua 

yang ga sopan sama lu, gua gabisa bayangin 

perasaan lu waktu gua jahatin lu Rahma, tolong 

maapin gw” Nita menangis terseguk-seguk 

mengingat perbuatannya kepada Rahma. 

“iih lu jangan nangis dong Nita, sebelum lu minta 

maaf ke gua, gua udah lebih dulu maafin lu, gua 

tau ko perasaan lu Nit udah ih jangan nangis” 

“tapi perbuatan gua ga pantes banget sama lu, 

gua gangerti lagi harus minta maap kaya gimana 

lagi, gua takut lu ga maapin gua”Nita memeluk 

Rahma dengan erat 

“ya ampuun Nit gua ga segitunya kali, udah ko gua 

udah maapin lu”   
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“Rahma lu serius maapin gua?” 

“iyaa Nita seriusan gua ga boong” 

“makasih banyak ya Rahma, lu baik banget sama 

gua, walaupun gua udah jahat sama lu tapi lu 

tetep mau maapin gua” 

“iya kan kita harus saling memaafkan” 

“iya Rahma makasih ya” 

Rahma dan Nita pun saling memaafkan satu sama 

lain. 

*** 
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Hari ini adalah hari perpisahan siswa/siswi kelas 

12 SMAN 1 DRABAS, perpisahan ini pasti 

menjadi momen terkahir untuk bisa bersama-

sama lagi dengan teman-teman dekat, karena 

sudah pasti mereka akan menentukan tujuan 

hidupnya masing-masing. 

“nak mamah bangga sama kamu, kamu tidak maca-

macam dengan mamah,tidak menuntut apapun 

dari mamah, kamu mau tunjukan bahwa kamu bisa 

jadi anak mamah yang berprestasi” 

“iyaa mah alhamdulilah semua ini berkat doa 

mamah juga, kalau tanpa doa mamah Rahma 

gaakan bisa sampai di detik ini, makasih banyak 

ya mah” 

“iya nak mamah sudah bersyukur alhamdulillah 

bisa menyekolahkanmu sampai SMA apalagi saat 
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ini kamu sudah di terima di perguruan tinnggi 

negeri” 

“iya mah alhamdulillah, oiya mah mamah sebentar 

lagi akan ada upacara perpisahan” 

“kaka cantik banget ka” 

“ah kamu bisa aja” 

“haloo mamah Rahma” 

“eh ada Lea yaampun cantik banget nmak kamu” 

“makasih ibu, ibu juga cantik ko 

“ah bisa aja kamu” 

Sekarang adalah saatnya upacara perpisahan di 

mulai dan pengumuman bagi Ratu dan Raja. Dan 

saat pemanggilan sebagai Ratu nama Rahma Yulia 

Sari sebagai ratu. 
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“naah kan Rahma apa kata gua lu yang jadi Ratu 

nya” 

“alhamdulillah Le” 

 

Rahma maju kedepan forum dan ada yang 

melambaikan tangan kepadanya. 

“Rahma selamat ya kamu jadi Ratunya” 

“iyaa makasih Nita” dengan penuh senyuman dan 

keayuan seorang Rahma berjalan kedepan forum. 

Rendi tak menyangka Rahma begitu cantiknya 

maju kedepan, karena bisanya Rahma tak ber 

make up. 

“ya ampun Rahma lu cantik banget” 

“cieee tuh ratu lu” 
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“ih diem Chel” 

“hehe iyaiya”. 

Di acara perpisahan tersebut juga di sebutkan 

siswa/siswi yang lolos di seleksi SNMPTN dan di 

jalur yang lain, dengan bangga nya Rahma di 

panggil ke depan forum lagi, mamah Rahma sangat 

bangga sekali dengan Rahma anak pertmanya yang 

berprestasi di sekolahnya. Rahma tak hanya 

sebagai siswi yang lolos di SNMPT namun ia juga 

sebagai siswi yang mendapat jumum di kelas 

MIPA. Berkat usahanya selama ini Rahma sangat 

bangga sekali pada dirinya sendiri namun Rahma 

tetap tidak akan cepat puas dengan prestasi yang 

ia dapat di SMA maish ada di dunia perkuliahan. 

Rendi terlihat tampan dengan jam hitam yang ia 

pakai dan begitu menawan, Rendi datang 

menghampiri Rahma dengan penuh wibawa. 
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“Hy Rahma gua udah keren belum?” 

“biasa aja Ren” 

“ih jahat amat gua udah keren gini di bilng biasa 

aja” 

“eh ih udah sono Ren” 

“Rahma gua mau ngomong sesuatu sama lo” 

“ngomong apa?” 

“Lu mau ga jadi pacar gua, kalau lu terima gua lu 

ambil bungannya kalo lu ga terim gua ga papa 

gausah di ambil bunganya?” Rendi sambil 

memberikan sebuah bunga merah kepada Rahma. 

Rahma ragu jawab iya atau tidak karena Rahma 

masih kepikiran Nita. Tak lama Nita pun datang 

dan memberikan isyarat padanya. 
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“Rahma iya aja okee” sambil memberi jempol ke 

Rahma. 

Lea pun memberi isyarat pada Rahma. 

“udah ih terima aja Rahma” sambil senyum 

kegirangan. 

Karena Nita sudah mengiyakan dan menerima 

bahwa kenyataan maka.. 

“iyaa gua mau jadi pacar lo Ren” Rahma 

mengambil bunga di tangan Rendi. 

“yeaayyyy yeesss akhirnya” Rendi memeluk 

Michel dengan kegirangan 

“yes broo gua di terima” 

“selamat broo”. 

“cieeeeee” Lea dan Nita menyoraki Rahma dan 

Rendi.  
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“serius nih lu nerima gua?” 

“ya kalo ga mau nerima gua ga papa” 

“eh eh iyaiyaa, makasih ya Rahma lu mau nerima 

gua” 

“iyaa Ren” 

“ekhem ekhemmm” Michel merasa jadi kamcong. 

“eh iyaa ada Michel” 

“Ren gua ke mamah gua dulu ya, takut mamah gua 

nyariin” 

“iya Rahma hati-hati ya” 

“makasih ya Nita lu udah bisa nerima kenyataan 

ini” 

“iyaa Ren santai, gua bukan Nita yang dulu ko” 
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“thanks ya” Rendi memeluk Nita atas ucapan 

terima kasihnya 

Dalam hati Nita “Sakit banget rasanya ngerelain 

semua ini, tapi gua seneng Ren lu bisa bahagia 

sama Rahma” Nita meneteskan air mata yang ia 

tahan sejak ia melihat Rendi menembak Rahma. 

Akhirnyaa Rahma dan Rendi berpacaran dan 

sangat bahagia dengan hubungannya, walaupun 

mereka LDR an Bandung Jakarta mereka tetap 

dekat di hati. 

Walaupun mereka pacaran tetapi mereka tetap 

fokus dengan masa depannya demi merain cita-

citanya masing-masing.  

“Mah doakan aku ya semoga aku betah kuliah di 

Bandung, dan bisa fokus mengejar mimpi ku” 



199 
 

“iyaa Nak semoga kamu bisa sukses dan berhasil, 

semogacita-cita mu tercapai aamiin” 

“aamiin mah aku berangkat ke Bandung ya 

assalamualaikum” 

“waalaikumussalam” 

“ade jaga mamah baik-baik ya di Bogor jangan 

bandel-bandel ya bantuin mamah ya” 

“iyaa kak kaka hati-hati ya di Bandung, ade pasti 

bakal kangen sama kaka” 

Suasana haru menyelimuti Rahma dan 

keluarganya karena baru pertama kalinya Rahma 

merantau dari rumah untuk mencari ilmu. 

Jangan takut untuk melakukan sesuatu, yakin dan 

percayalah pada dirimu sendiri, inga!! Jangan malas 

untuk belajar, kesuksesan tidak akan menghampiri 

kita namun kita yang datang menjemput 
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kesuksesan itu. Jangan pernah putus asa jika kamu 

mau berusaha pasti hasil tidak akan 

mengecawakanmu. Cita-cita harus di raih jangan 

haja jadi angan-angan saja karena kesuksesan 

seseorang tidak di tentukan oleh status seseorang 

tersebut. 

    ~Rahma Yulia Sari~ 

 

TAMAT 

*** 
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RIWAYAT HIDUP 

 

 Nama saya Amanda Safitri,saya lahir di Bogor 

24 November 2002 tepatnya di wilayah provinsi 

Jawa Barat.Kedua orangtua saya bernama ibu 

Diah dan bapak M.Adnan. Saya memiliki seorang 

adik yang bernama Ulfana Syafira.  

Pada saat saya berusia 4 tahun,kedua orangtua 

saya menyekolahkan saya di TKQ Nurul 

Anwar,saya menempuh pendidikan di TKQ Nurul 

Anwar selama satu tahun lamanya. Kemudian saya 
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melanjutkan pendidikan saya di SDN Cibitung 

02,dari kelas 1-3 saya selalu mendapatkan 

ranking 1 namun ketika saya duduk di kelas 4 sd 

ayah saya meninggal dunia karena sakit,ranking 

saya akhirnya menurun menjadi ranking 2.pada 

saat itu usia saya baru menginjak 9 tahun. Pada 

saat itulah saya mulai membantu mamah saya 

berjualan untuk mecukupi kehidupan sehari-hari. 

Untuk membuat mamah saya bangga saya sering 

mengikuti lomba baik itu lomba calistung, 

menggambar hingga lomba lari estafet. Meskipun 

saya tidak menang dalam lomba tersebut saya 

tetap semangat untuk terus belajar. Dan pada 

akhirnya saya lulus sekolah dasar pada tahun 

2014. Lalu saya melanjutkan pendidikan saya di 

SMPN 1 Tenjolaya dan lulus pada tahun 2017. 
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Setelah saya lulus smp saya meneruskan 

pendidikan saya di SMAN 1 Dramaga. Bersekolah 

di SMAN 1 Dramaga merupakan pilihan saya 

karena saya ingin menambah wawasan dengan 

bersekolah di wilayah yang baru saya kenal. Saat 

ini saya duduk di kelas 11 MIPA-3. 

Di sekolah SMAN 1 Dramaga saya mulai 

mengikuti kegiatan eskul PASKIBRA. Karena saya 

ingin menjadi seperti ayah saya yang dulunya juga 

adalah seorang pembaris. Saya sangat antusias 

mengikuti kegiatan eskul ini sebab sewaktu saya 

di smp tidak ada eskul yang menarik bagi saya. 

Dengan mengikuti eskul ini saya mulai menuai 

prestasi dan mulai mengembangkan minat bakat 

saya di luar jam kegiatan belajar mengajar. Dan 

sekarang saya terpilih menjadi wakil ketua 

paskibra di SMAN 1 Dramaga. Dengan mengikiti 
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eskul paskibra ini saya ingin sekali ikut sebagai 

anggota PPI(purna paskibra Indonesia) namun 

saya tidak terpilih karena mata saya 

minus.Akhirnya saya terpilih sebagai anggota 

PPK(purna paskibra kecamatan) di wilayah 

kecamatan Dramaga. 

Setelah saya lulus di SMAN 1 Dramaga saya ingin 

meneruskan ke perguruan tinggi negeri. Saya 

bertekad bahwa saya harus merubah kehidupan 

saya dengan tidak membebankan mamah saya 

yang selama ini sebagai tulang punggung keluarga 

setelah ayah saya meninggal. Saya ingin 

mengambil fakultas Ekologi Manusia yaitu jurusan 

ILMU KONSUMEN DAN KELUARGA di 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR atau juga 

jurusan PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

di UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA. 
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