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Kata pengantar 
 
 
 

Puji syukur kehadirat Allah SWT 

karena dengan limpahan rahmat dan 

karunianya saya dapat menyelesaikan novel ini 

dangan baik. Novel ini saya buat untuk 

memenuhi tugas bahasa Indonesia. 
 
 

Novel ini sangat menarik dan mudah 

dimengerti oleh pembaca, dan didalamnya 

menceritakan kisah anak remaja dengan 

kesabarannya. 
 
 

Mudah-mudahan novel ini dapat 
bermanfaat, sehingga pembaca berminat untuk 
membaca novel ini. 

 
 
 
 

 

Bogor, 20 November 2019 

 

Ningrat Elfa Damainur 
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PROLOG 
 

Lingkunganku memanggilku dengan sebutan 

Ningrat. Mereka semua mengira aku adalah 

orang jawa dan berdarah biru. Mereka 

semua salah, aku adalah orang asli sunda. 

Ayahku memberikan nama itu dia ingin aku 

menjadi perempuan bangsawan. 
 
 

Aku sangat tidak menyukai keributan. Saat 

temanku bergaduh, aku takut menghadapi 

mereka. Biasa dibilang aku saat phobia 

dengan keributan. 
 
 

Hari-hariku cukup menyenangkan dan seperti 

anak remaja pada masanya. Hingga suatu 

ketika aku dituntut untuk berpikir dewasa. 

 

Aku tinggal bersama keluargaku dilingkungan 

yang cukup agamis. Kisah hidupku ini sangat 

berliku dan cukup menguras air mata bagi 

siapa yang akan membacanya. 
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KAHIJI 
 

Di rumah, aku menggunakan bahasa Indonesia-

sunda. Aku memiliki 12 orang kakak dan aku 

anak ke-13. Waw, cukup banyak bukan? Aku 

anak bungsu dan kakak-kakakku cukup over 

protektif kepadaku apalagi mengenai masalah 

lelaki. 
 
 

Aku terlahir dari keluarga sederhana. Dan 

aku merasa bahagia walaupun kita tidak 

bergelimang harta, tapi kita mempunyai sebuah 

kasih sayang dan cinta di keluarga. Aku lebih 

sering menghabiskan waktu bersama keluarga 

dibandingkan dengan teman-temanku. 
 
 

Aku berpindah sekolah waktu SD. Awalnya, 

aku dimasukkan ke sekolah dasar berbasis 

agamis. Namun, aku pindah ketika kelas 2 karna 

di dekat sekolahku ada sekolah dasar negeri. 

Dan karna ibuku sudah cape mengantar jemput 

aku kesekolah pertamaku yang cukup jauh itu. 
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Di bangku sekolah dasar, aku terus meraih 

prestasi. Prestasi akademik maupun 

nonakademik. Juara kelas selalu aku raih. 

Dan aku dan temanku, kita selalu 

berdampingan. Jika aku rangking 1 dia 2 dan 

pas aku 2 dia 3 selalu saja seperti itu. 
 
 

Aku melewati masa-masa sekolah dasar sama 

seperti anak pada umumnya. Tetapi ada 

kejadian yang paling aku benci ketika SD. 

Aku pernah mengalami yang namanya bullying. 

Ada 1 teman perempuanku yang tidak suka 

jika aku terus meraih prestasi sedangkan dia 

tidak pernah meraihnya. 
 
 

Temanku itu, dia menghasut semua teman kelas 

untuk tidak menemaniku. Dan akhirnya, yaa 

aku sendiri dikelas tak memiliki teman. Tetapi, 

itu seua tidak menyurutkan semangatku untuk 

selalu mengejar prestasi. Prestasiku tetap 

bertahan. 
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Dan teman kelas yang lain pun mulai 

mendekatiku karna mereka ingin sepertiku. Hal 

hasil, temanku yang tak suka padaku itu dia 

emosi dia marah dia tetap tak menyukaiku 

hingga akhirnya dia sadar dan dia mulai 

mendekatiku. 
 
 

Aku lulus dengan nem yang cukup besar. 

Tetapi, aku tidak lanjut ke sekolah 

menengah pertama negeri kota melainkan 

SMPNdi kabupaten. Tidak masalah bagiku 

mau aku bersekolah di kota atau kabupaten 

yang terpenting aku tetap bisa bersekolah. 
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KADUA 
 

Saat aku pertama masuk sekolah di SMP. 

Aku kaget ternyata aku satu sekolah lagi 

dengan beberapa teman dekatku saat 

SD. Aku melihat mereka dan aku 

menghampiri mereka dan mengobrol dengan 

satu orang diantara mereka. 

 

“ kamu masuk sini juga?” ucapku. 
 

“eh iya nih, aku lolos seleksi dan aku 
akhirnya masuk sini juga.” Cakapnya. 

“wah, kita satu sekolah lagi dong.” Ucapku. 
 

“iya nih.” 
 
 

Bel berbunyi dan kami diminta untuk 

berkumpul dilapangan untuk mengikuti 

MOPDB. Setelah beberapa hari kemudian, 

akhirnya selesailah masa MOPDB itu. 
 

Aku segera melihat daftar namaku untuk aku 
mengetahui dimana kelasku. Dan aku masuk 

di kelas 79 kelas akhir. Walaupun begitu, aku 
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senang karna aku tidak sekelas 
dengan temanku yang dari SD itu. 

 

Aku sedang duduk sendiri diruang kelas itu 

sembari menunggu teman baruku yang sekelas. 

Dan ada perempuan cantik menghampiriku, lalu 

dia menyapaku dan kita berbincang-bincang. 

 

“ hai, namamu siapa?” 

“ namaku Ningrat Elfa, namamu siapa?” 
 

“ namaku Widya, kamu bias menyebutku nom-

nom. Aku panggil kamu Ningrat atau Elfa atau 
 

Ningrat Elfa?” 
 

“ panggil saja aku Elfa.” 

“ baiklah, salam kenal 
ya.” “ salam kenal juga.” 

 
 

Aku heran sampai sekarang dengan teman 

pertamaku di SMP nama dia Widya tapi 

dipanggilnya nom-nom? Wah cukup 

membingungkan. Dia memanggilku lagi. 

 

“ fa, duduk sama aku yuk? “ 

“ ayo. “ 
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“ kita duduk dibarisan paling depan ya . “ 
“ boleh. “ 

 

Setelah itu, kita menjadi teman semeja. 

Cukup menyenangkan dia orangnya, cuman 

ya agak sedikit geser aja otaknya. Cantik, 

baik dan sangat ramah. 
 
 

Aku mulai mengenal dengan kata “ pacaran “ 

saat masa ini. Jadi, ternyata teman 

sekelasku ada yang menyukaiku. Lalu dia 

terus mendekatiku dan mencari perhatianku. 
 
 

Yaa, itu hanya cinta monyet si ya. Cowo itu 

cakep, hitam manis dan humoris. Setelah dia 

agak lama mendekatiku dan aku pun mulai 

tertarik dengannya. Dia memutuskan untuk 

menjadikan aku sebagai pacarnya. Ya aku pun 

mengiyakan. 
 
 

Masa-masa alay dan lebay terjadilah setelah 

itu. Aku berhubungan dengan dia cukup lama 
kurang lebihnya 8 bulan. Setelah itu kita putus. 
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Hari-hari selanjutnya seperti anak SMP 
pada waktu itu. Biasa saja dan menyenangkan. 

 

Nah ada hal menarik nih saat masa SMP ku. 

Aku menemukan sosok seorang ayah didalam 

diri seorang guru IPS ku. Oiya, ayahku 

sudah tiada sejak 10 tahun yang lalu saat 

umurku 8 tahun. Sejak kejadian itu aku 

mengalami kesedihan yang panjang. Hingga 

akhirnya aku bisa bangkit kembali. 
 
 

Balik ke masa SMP ku. Guru tersebut 

bernama bapak Poerwanto. Aku 

memanggilnya papur. Aku mengenal baik 

sosok beliau. Kalau jaman sekarang beliau bisa 

disebut sugar daddy. Aku dekat dengan 

beliau dan keluarganya hingga saat ini. 

 

Beliau mempunyai anak lelaki bernama Fariz. 
 

Dan sekarang Fariz satu sekolah denganku. 

Hanya saja dia kelas 10 dan aku kelas 12. 

Fariz sudahku anggap sebagai adikku sendiri. 
 

Kita pun dekat seperti halnya adik dan kakak. 
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Saat ku kelas 2 SMP aku menemukan 

sahabat. Dan awal pendekatan kita itu saat 

kita disatukan dalam kelompok drama bahasa 

Indonesia. Aku tak menyangka jika kita akan 

menjadi sahabat. Ada 5 orang dan itu 

perempuan semua. Mereka asik dan humble 

anaknya. 
 
 

Mereka bernama Dentika, Alma, Julian dan 

Hilda. Dentika sosok yang pintar dan dia 

cukup gila sih, sorry maksudnya gila dalam arti 

pertemanan ya dia paling bisa menghibur kami. 

Alma sosok yang keibuan, pintar dan anggun 

karna dia orang jawa kali ya makanya anggun 

hehe. Julian nah dia ini tomboy, emosinya suka 

ga kekontrol dan dia orangnya mudah dekat 

sama siapapun. Hilda ini pendiam dan jago 

gambar loh, dia baik dan rumahnya selalu 

menjadi basecamp kita para cewe-cewe cantik 

ini, hihi . 
 
 

Btw, aku alma dentika dan Julian kita satu 

kelas sedangkan hilda beda kelas dengan kita. 
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Tapi, setelah lulus SMP kita berbeda sekolah. 

Dentika di SMK IBG, Alma di MAN 1, 

Julian di SMAN 1 CIOMAS, Aku dan 

Hilda kita satu sekolah kembali. Aku dan 

Hilda di SMAN 1 DRAMAGA. Kita 

berdua ini menyebrangi kabupaten karna kita 

bosan di Ciomas terus, hehe. 
 
 

Walaupun kami beda sekolah, kami tetap 

kumpul walaupun tak sesering dulu. Tapi, aku 

lebih sering ketemu hilda, ya pastilah karnakan 

kita satu sekolah. Dentika pun kadang suka 

kerumah ngerusuh sama ka dinda. 

 

Selain sahabat perempuan, sahabat lelaki pun 

ada. Ada Rizki, Fahmi, Tegar. Aku gaakan 

menjabarkan mereka seperti apa orangnya yang 

jelas mereka baik kepadaku dan 

menghormatiku. Mereka selalu ada disaat aku 

sedang membutuhkan mereka. Mereka pernah 

menyukaiku tapi aku tak ingin mereka 

bertengkar karna ingin mendapatkanku. 
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Akhirnya, aku memutuskan tidak ada 
yang boleh pacaran denganku. 

 
 

Aku tidak ingin mengorbankan persahabatan 

demi cinta. Aku sangat berterima kasih kepada 

semua sahabat SMP ku yang selalu 

mensupportku. Aku takkan melupakan kalian 

guys. Tetap baik padaku ya, jangan tinggalkan 

aku. Aku masih harus bersama kalian Love you. 
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KATILU 
 

Saat ini aku kelas 12 atau kelas 3 SMA. 

Masa-masa SMA adalah masa yang paling 

indah. Masa dimana aku menemukan teman 

baru dari berbagai karakter. Aku adalah siswi 

yang terakhir di terima di SMAN 1 

DRAMAGA. Aku mengikuti MOPDB 

dengan baik. Mempunyai banyak teman baru 

yang pada kala itu mereka masih sangat 

ramah beda dengan sekarang. 
 
 

Disaat MOPDB. Ada lelaki yang selalu 

melirik ke arahku. Dan aku tak kenal dia 

siapa, awalnya aku mearasa risih karna selalu 

diperhatikan olehnya. Hingga akhirnya dia 

memberanikan diri untuk mendekatiku dan 

berkenalan denganku. 
 

“ hai, siapa nama lu? “ 

“ eh, hai, namaku Ningrat Elfa. “ 

“ oiya Ningrat, kenalkan namaku Aldi. “ 
 

“ iya, salam kenal. “ 

“ salam kenal juga. “ 
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Dan sekarang aku mengenalnya. Aldi sangat 

baik kepadaku dia juga suka mengantarku 

pulang. Tapi setelah sekian lama berlalu, 

Aldi mulai menjauh dariku dan aku pun mulai 

menjauhinya bukan karna apa-apa. Tapi dia 

sibuk dengan cewe barunya dan aku sibuk 

dengan teman-temanku. 
 
 

Hari terus berlalu. Banyak yang chat aku di 

instagram dan whatsapp. Mereka bermaksud 

ingin mendapatkan hatiku. Tapi aku jutek 

menanggapinya karna aku takut salah menaruh 

hati kepada seorang lelaki diantara mereka. 

Awal masuk sekolah aku tidak memikirkan 

tentang “ pacaran “. Aku hanya ingin fokus 

dengan sekolah dan temanku. 
 
 

Aku masuk di kelas MIPA 1, kelas yang mereka 

anggap sebagai kelasnya para anak pintar 

padahal tak begitu kita sama saja dengan kelas 

lainnya. Saat itu ruang kelas yang kita pakai 

adalah ruangan kosong yang tak terlalu 
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besar. Karna kelas untuk kita tempati 

bangunannya belum jadi. Akhirnya diruangan 

itu kita duduk berempat dalam 2 meja da 

nada yang bertiga juga. Pokonya kelas itu 

kecil tapi menyenangkan. Karna kita jadi 

cepat akrab dengan teman kelas. 
 
 

Aku duduk berdampingan dengan Hanifah, 

Jikra dan Shafa. Hanifah itu ternyata teman 

sekelasku pada saat di SMP dan di SMA 

kita satu kelas lagi hingga sekarang dia menjadi 

chairmateku setelah Jikra pergi 

meninggalkanku. Dia pindah sekolah ke 

pesantren. Padahal kita itu sudah seperti anak 

kembar kemanamana selalu berdua. 
 
 

Kita berempat itu dibilang oleh anak kelas 

sebagai barisan kacamata. Karna kami memakai 

kacamata semua, dan aku awalnya tak sadar 

hihihi. Dan didalam kelas ini aku menemukan 

sahabat baru yeayyy senangnya hatiku. 

Awalnya aku hanya berempat dan sekarang 

menjadi berenam. Yaitu Faqie dan Salma. 
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Sebenarnya kami dekat itu gara-gara 

organisasi kelas. Faqie ketua kelas aku 
dan jikra bendahara. 

 

Kami lewati suka duka bersama. Kami pun 

bersahabat pernah berselisih tapi itu tidak lama 

karna langsung kita bicarakan. Aku nyaman 

dengan mereka. Mereka selalu mengingatkan 

tentang agama, kebetulan kami semua muslimah. 

 

Kami tidak satu ekstrakulikuler. Aku eskul 

basket dan padus. Hanifah, Salma dan Jikra 

eskul niku, Shafa eskul English club dan Faqie 

tak mengikuti eskul. Aku cukup lama mengikuti 

eskul basket, tapi tubuhku tak kuat lagi mengikuti 

eskul itu ya aku mengudurkan diri dari eskul itu 

dan melanjutkannya di paduan suara. 

 

Aku berkenalan dengan gadis hindu yang 

memiliki suara fantastis sangat merdu. Dia 

bernama Desak, aku tak sadar mengapa kita 

bisa menjadi sedekat sekarang. Yang ku 

tahu itu semua karna padus. Aku dan desak 
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sekarang berteman baik dan dia teman ku saat 

pulang setelah aku putus dengan pacarku. 
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KAOPAT 
 

Saat kelas 10 semester akhir. Ada seorang 

lelaki hitam manis menghubungiku lewat 

instagram. Dia mengirimkan pesan kepadaku “ 

folback fa. “ ucapnya. Nama akunnya 

@alfisyhrnn_ 
 
 

Aku folback lah dia. Dia mengirimkanku pesan 

yang isinya adalah sebuah pendekatan. Lalu dia 

meminta id line aku dan dia meminta bantuan 

temannya kebetulan satu eskul denganku untuk 

membantu dia mendapatkan aku. 

 

Temannya itu memberikan nomor whatsappku 

kepada alfi. Alfi chat aku dengan sopan. 
 

“ assalamualaikum. “ 
 

“ wa‟alaikumussalam, maaf ini siapa? 
“ “ ini gua fa, alfi. “ 

“ oh alfi, dapet nomor gua dari siapa? “ 

“ dari farhan. “ 
 

“ oh ok. “ 
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Ya, kita setiap hari chattingan. Dan aku baru 

sadar ternyata dia teman gugus aldi. Dia pada 

saat MOPDB juga ternyata 

memperhatikanku. Dia menyukaiku tapi tak 

berani mendekatiku. 
 
 

Aku diantar pulang olehnya. Setelah 2 minggu 

kita dekat dan dia sering mengantarku pulang. 

Dia memberikan surprise kepadaku. Saat itu 

hari terakhir classmeeting. Dia bilang tak 

masuk dia sakit. Aku dan temanku sedang 

duduk diteras kelas dan temanku berteriak “ 

elfa itu alfi masuk “ aku langsung menoleh 

kearah kelasnya. Aku tak percaya dia masuk 

dan aku langsung menelponnya tetapi di reject. 
 
 

Lalu jikra mengambil HPku. Dan jikra 

menyuruhku untuk mengantarnya kekelas 

atas dan ternyata itu kelas alfi. Ternyata jikra 

congkalikong sama alfi untuk memberi kejutan 

kepada ku. 
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Kejutan itu adalah alfi menembakku tepat 

pada tanggal 8 desember 2017. Momen itu 
sangat romantis untukku. 

 
 

Saat aku sampai diatas, aku menunggu jikra di 

tangga dan aku menoleh kearah lapangan. 

Cukup lama aku menatapi lapangan. Ada 

tangan yang menggenggam tanganku. Aku 

langsung menoleh dan ternyata itu alfi. 

Teman-temannya memainkan musik lagu akad 

dari payung teduh. 
 
 

Aku terharu dan syok. Aku tak bisa berkata 

apapun. Mereka memainkan music dengan 

indah. Saat music itu berhenti, alfi 

mengeluarkan setangkai mawar merah lalu 

dia berkata 
 

“ elfa, sebenarnya aku sudah menyukaimu dari 

lama dan aku juga sayang dan cinta sama 

kamu, blablabla kalo kamu mau menerimaku 

ambil bunga ini dan kalo gamau jatuhkan saja 

bunganya. “ 



21 
 

 

lalu teman-temannya merayuku “ terima 
fa terima “ 

 

aku menoleh ke sekitar mereka menginginkan 

aku untuk menerima alfi. Lalu aku jawab 
 

“ aku ambil bunganya ya. “ 
 

“ jadi kamu mau jadi pacarku? 
“ “ ya, aku mau. “ 

 

dia langsung menggenggam tanganku dan 

mencium tanganku. Lalu berbisik di telingaku “ 

terimakasih sudah mau menerimaku. “ aku 

mengangguk. 
 
 

Setelah itu, kita foto berdua. Aku kembali 

kekelas karna ada yang belum aku urus dikelas 

dan alfi ganti baju karna dia akan tanding 

futsal. Di memanggilku dikelas, lalu aku 

menghampirinya. 
 

“ temani aku disisi lapangan ya. “ 
 

“ iyaa fi, aku disisi lapangan ko, aku beli 
minum dan tisu dulu ya. “ 

“ untuk apa? “ 
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“ untuk kamu minum setelah tanding dan 

tisunya untuk menghapus keringatmu yang 
sudah lelah bertanding. “ 

 

Dia mencubit pipiku dan berkata “ em 
gemes banget aku sama kamu. “ aku 

tersenyum kepadanya. 

 

Alfi kelapangan duluan lalu aku duduk ditepi 

lapangan bersama jikra sambil memegang 
 

sebotol air mineral dan tisu. Aku 

menyemangatinya “ semangat alfi semangat “ 
 

dia menoleh kepadaku lalu memberikan 

senyuman manis. 
 
 

Pertandingan telah selesai dan tim kelas alfi 

menang. Aku sudah memberi air mineral dan 

tisu itu. Alfi izin untuk ganti baju, aku kembali 

kekelas. Aku kelapangan dengan temanku, 

teman kami ada yang sedang tampil dilapangan. 

Aku tak sadar ternyata aku kelapangan 

membawa bunga yang tadi alfi berikan. Semua 

orang dilapangan memperhatikanku lalu mereka 
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berkata “ cie, abis jadian ya. “ aku tersipu 
malu dan aku hanya tersenyum saja. 

 
 

Alfi menghampiriku kelapangan dia memegang 

pundakku. Kita menonton pertunjukan itu 

bersama dan teman-teman kita merayu “ em 

yang baru jadian gabis jauhan ya nempel terus. 

“ dengan lantang alfi bilang “ oiya dong. “disitu 

aku malu campur bahagia. Hari-hari kita lewati 

bersama dengan kasih sayang dan cinta. 
 
 

Kita makan bersama di MCD. Aku memesan 

persis apa yang dia pesan. Dan pas aku makan 

burger itu ternyata didalamnya ada 

mayonnaise dan aku lupa bilang ke alfi kalo aku 

tidak bisa makan mayonnaise. Tetap kumakan 

burger itu sampai habis dan aku meminta minum 

es the untuk menghilangkan rasa mual itu. 
 
 

Aku diam dan tak berbicara ke alfi bahwa 

perutku sudah berkontraksi gara-gara 

mayonnaise tadi. Aku meminta untuk segera 

pulang. 
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Sesampainya dirumah aku langsung kekamar 

mandi karna sudah tak tahan lagi dengan sakit 

perut itu. Aku buka HP ternyata alfi chat aku 

banyak sekali. Dia khawatir, takut aku belum 

sampai rumah. Saat itu alfi sengan tidak bawa 

motor. Kami ke MCD naik grabcar. 

 

Aku telpon dia dan aku menjelaskan ke dia 
kalo aku tak bisa makan mayonnaise dan dia 

menertawakanku. 
 

“ assalamualaikum. “ 
 

“ waalaikumussalam, dari mana saja kamu? 
Aku chat ga bales ditelpon ga diangkat. “ 

 

“ hehe maaf aku abis dari kamar mandi, HP aku 

taro dikasur. Tadi aku sakit perut banget gara-
gara mayonnaise. “ 

 

“ kamu gabisa makan mayonnaise? “ 
 

“ ngga, makanya tadi aku buru-buru pengen 

pulang karna sudah ga tahan pengen poop. “ “ 

hahahaha, bilang dong kalo gabisa makan 

mayonnaise. Pantesan tadi muka kamu pucet. 

“ “ hehehe iya. “ 
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“ yauda aku mandi dulu ya byy sekalian 
mau prepare solat magrib. “ 

 

“ okdeh byy, assalamualaikum. 
“ “ waalaikumussalam byy. “ 

 
 

Dia prepare solat magrib dan akupun begitu. 
Hari-hari berikutnya sama seperti itu. Canda 

dan tawa selalu mewarnai kisah kita berdua. 
 
 

Saat ulangtahunku, dia memberikanku kado 

tas, foto polaroid kita berdua dan bucket 

bunga didalamnya ada surat berisikan puisi 

yang indah. Aku membacanya sambil 

tersenyum tersipu malu. 
 
 

Aku membaca surat itu saat dia sudah pulang. 
Aku membacanya dikamar. Nanti akan ku 

perlihatkan puisi yang dia berikan kepadaku. 
 
 

Tepat hari ulang tahunku itu pun hari mensive 

kita berdua untuk yang pertama kalinya. 



26 
 

 

Semua berjalan dengan indah. Sampai aku 

takut kehilangan dia. Banyak tempat yang 

sudah kami kunjungi bersama. Aku pun sudah 

dikenalkan kepada keluarganya. Dari 

mamahnya, adenya, ayahnya, sepupu-sepunya, 

bibinya hingga neneknya. 
 
 

aku pun diajak main ke dunia fantasi ancol. Aku 

sangat senang sekali bisa berwisata dengan 

keluarganya. Keluarganya pun humble dan 

nyaman. Yang aku awalnya sangat takut dan 

malu karna ada ayahnya juga saat itu. Tapi 

semua ketakutan dan malu ku itu sirna. Ayah, 

mamah dan adiknya sangat menerima 

kehadiranku. Kami semua bahagia disana. 

Kekeluargaan itu muncul begitu saja tanpa 

kami sadari. 
 
 

Hampir duapuluh empat jam kita main bersama. 

Hingga aku harus pulang karna sudah larut 

malam. Keluarganya mengantarku pulang 

sampai didepan gerbang rumahku. 
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Aku mengucapkan terimakasih kepada 

keluarganya sambil bersalaman. Aku keluar 

dari mobil dan alfi memperhatikanku dari balik 

mobil dengan wajah mengantuknya itu. 
 
 

I‟m so very very happy. Keesokan harinya, aku 

menelpon alfi karna aku tak melihat dia saat 

upacara bendera tadi. Dan ternyata alfi ga 

masuk. 
 

“ assalamualaikum bip, kamu kemana ko 
gaada dilapangan? “ 

 

“ aku ga sekolah byy. 
“ “ ko ga sekolah si? “ 

 

“ iya aku ini baru bangun, tadi ketiduran 
lagi hehehe. “ 

 

“ heuu, dasar sayangnya aku. “ 
 

“ iya sayang aku. Maaf ya pacarmu yang 

ganteng dan rupawan ini ga masuk dulu. 
“ “ idih, geer banget anda ya. “ 

 

“ iya maaf deh maaf. “ “ 

tak mau ku maafkan. “ 

“ yah, aku hilang nih kalo kamu ga maafin aku. 
“ “ ilang aja gih sana. “ 
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“ bener ya? “ 

“ tidak, jangan nanti aku sendirian. “ 
 

“ emm gamau kehilangan aku kan. Udah aku 
tebak si. “ 

 

“ iyalah gamau, udah ya aku ada guru nih. 
“ “ okdeh belajar yang bener ya byy. “ 

 

“ siap bosqyu. “ 
 

“ assalamualaikum, dadah. “ 

“ waalaikumussalam, bye. “ 
 
 

ya seperti itulah kita. Disekolah kita sebut 

sebagai bestcouple SMANIDA. Nama 

kita yang hampir sama itu selalu di rayu oleh 

guru-guru dan teman-teman kita. 
 
 

Teman-teman kita sampai bilang ke kita “ 

kalian sampai nikah ya begini. “ kita hanya 
tertawa sambil mengucapkan “ aamiin. “ 

 
 

Hampir semua guru di sekolah kita mengetahui 

hubungan kita ini. Jika mereka ketemu salah satu 

di antara kita pasti dia bilang “ elfa, alfi 
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mana? “ dan begitu pun sebaliknya “ alfi, 
elfa mana? “ 
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KALIMA 
 

Dari semua kebahagian itu aku semakin 

takut untuk kehilangannya. Aku berusaha 

manjadi yang terbaik untuknya. Aku selalu 

ada untuknya. Hingga waktu tiba untuk kita 

berpisah. 
 
 

Kita berpisah di empat hari kita akan 

merayakan mensiversarry yang ke 22 bulan. 

Dia memutuskan ku ke subuah restoran. Dia 

berkata “ sebaiknya kita sudah sampai sini saja, 

kita sudah tidak sejalan lagi. “ aku terdiam dan 

air mata mengalir deras di pipiku. 
 
 

Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya 

memohon kepadanya untuk kita tak berpisah, 

karna dia tidak memberikan alasan yang jelas 

bagiku. Dia berniat mengantarkanku pulang. 

Tapi aku tak mau pulang. 

 

Didalam pikiranku terbesit mamanya. Aku 

langsung menelpon mamanya dan aku meminta 



31 
 

 

mamanya untuk hari itu juga bertemu. 

Alfi mengantarku sampai ke tempat aku 
dan mamanya bertemu. 

 
 

Mamanya speechless melihat aku menangis. 

Alfi langsung berpamitan ke mamanya untuk 

pergi kerumah temannya. Aku diajak masuk 

kedalam mobil mamanya. Aku bercerita ke 

mamanya kejadian di restoran tadi. Dan 

mamanya terheran-heran. Mama nya pun 

menceritakan kejadian alfi dirumahnya sebelum 

dia memutuskanku. 
 
 

Didalam mobil itu ada aku, mama dan adiknya. 

Setelah aku menceritakan semuanya taka da 

yang ku tutup-tutupi apalagi aku tambahi, 

semua itu real ceritanya. Mamanya menyalakan 

mobilnya dan dia berkata kepadaku 
 

“ rumah temennya al dimana neng? Kamu tau?. “ 
“ tau ko mah itu arah jalan kerumahku. “ 

 

“ ok kita samperin al dan kita Tanya apa 
maksud dia. “ 

“ iya mah. “ 
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sesampainya disana, mama langsung menelpon 

al dan menyuruhnya keluar dari rumah temannya 
itu. 

 
 

Al menghampiri mobil kami, mamanya berkata 

ke al “ kamu jangan jadi pengecut deh al. “ 

mamanya menyuruh dia untuk masuk kedalam 

mobil. Didalam mobil, mamanya bertanya segala 

macam ke alfi dan menjelaskan semuanya. 
 
 

Ada satu yang ku tangkap omongan dari 

mamanya “ ini gaada orang ketiga kan al? “ dan 

alfi menjawab dengan lantang “ tidak mah. “ 

didalam mobil kami menceritakan semuanya. 

 

Mamanya meminta aku dan al untuk 

intropeksi diri dan tidak dulu berhubungan. 

Di malam itu, aku terus berpikir dan air 

mataku terus membasahi pipiku. Ketika ku 

bangun dari tidurku. Ibuku kaget kenapa 

mataku bengkak sekali. 
 

Ibuku menanyainya. Aku bilang taka da apa-
apa cuman pusing aja. Tapi akhirnya ku 
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ceritakan semua. Aku lusanya bertemu 

dengan al karna ada yang akan kita bahas. 
Aku mulai mengikhlaskan dia. 

 
 

Aku sudah tak menangisinya lagi. Aku sudah 

mulai bisa tersenyum dan bernafas lega. Aku 

sudah menerima itu semua karna itu memang 

kesalahan kita berdua. 
 
 

Dia tetap menyapaku membalas chatku seperti 

biasanya. Aku pun tetap memberikan perhatian 
kepadanya. 

 
 

Kita sepakat untuk menjadi sahabat saja. Kita 

tidak berpisah hanya ganti status saja. Aku 

cukup lega dan senang. Aku sudah tak pusing 

lagi memikirkan itu semua. Aku mulai fokus 

dengan belajarku yang semula aku tinggalkan 

begitu saja. 
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KAGENEP 
 

Seminggu berlalu, aku awalnya hanya 

penasaran al sudah dekat sama cewe baru apa 

ngga. Akhirnya aku tanyakan pada dia, kata 

dia sudah tapi dia belum mau nembak cewe itu. 

Membaca balasannya itu, hatiku seperti 

ditusuk oleh pisau. 
 
 

Keesokan harinya, aku melihat al membonceng 

seorang perempuan di parkiran sekolah. 

Kebetulan parkiran itu ada dibelakang 

kelasku. Aku melihat dari jendela dan aku 

meneteskan air mata. 

 

Lalu, desak mengajakku pulang. 
 

“ fa, ayo balik. “ 

“ lu liat ga tadi sak? “ 
 

“ iya gua liat ko. “ 

“ yang kuat ya sayang. “ 

“ iya aku kuat ko. “ 
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lalu kita pulang. Sesampainya dirumah aku 

terus terngiang suara motor dia dan selalu 
ada bayangan tadi. 

 

Saat itu aku ingin sekali menjadi orang amnesia. 

Aku gamau inget siapapun kecuali orangtuaku. 
 

Aku tak mau terjebak dalam masalah seperti ini. 
 
 

Aku chat adiknya dia. Aku Tanya lah kepada 

adiknya. Ternyata benar, al sudah dekat 

dengan cewe itu dari aku dan dia masih 

pacaran. Dan sekarang al dekat dengan cewe 

itu. Teman-temanku selalu bilang ke aku “ el, 

tadi gua liat al sama si itu. “ “ el, gua liat al suka 

di kantin sama cewe itu. “ 
 
 

“ el, el dan el. “ hingga akhirnya aku muak 
dengan semua itu. Aku tidak mau lagi 
dengar kaya gitu. 

 
 

Aku sangat terpukul dengan kejahatannya al 

itu. Aku marah-marah ke dia lewat chat lalu aku 
blok dia. Aku menghindari dia, aku tak mau 
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melihat dia lagi. Mendengar suaranya pun 

sudah muak. Aku benci al sama wanita itu. 

Aku benci mereka. Mereka penghianat, 

mereka jahat, ga punya hati. 
 
 

Aku teguh pada pendirianku. Aku tak mau 

lagi bertemu dengan al apalagi harus sampai 

berbicara dengan dia. Sudah cukup dia 

menyakitiku seperti itu. Aku tak mau lagi kenal 

dengan dia, tapi apa daya mama al 

menghubungiku. Dia meminta maaf atas 

kesalahan anaknya. Dia ingin aku dan al baik-

baik saja. Tetapi hatiku sudah tak bisa 

menerima al lagi. 
 
 

Seketika hatiku mati. Entah siapa yang akan 

menghidupkannya lagi. Yang jelas aku tak 

akan memperhatikan al lagi dan tak mau 

memperdulikan dia lagi. Walaupun kadang aku 

mengalahkan egoku untuk menanyai kabarnya 

kepada mama nya. 
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Aku sangat terpuruk saat ini. Aku bisa 

tersenyum itu semua karna temanku dan mama 

al. mereka selalu menguatkanku. Aku tak 

boleh lemah dihadapan orang-orang. Aku 

harus kuat dengan semua ini. 
 
 

Jadi, sebelum al putuskan aku. Aku baru saja 

mendapatkan info yang univ. yang aku 

favoritkan. Ternyata aku tak lolos seleksi 

masuk ke univ. tersebut. Al yang 

menguatkanku, dia yang mensupportku. 
 
 

Setelah itu, ya dia menjatuhkanku sejatuh-

jatuhnya. Bagaikan terkurung dalam 
labirin yang sangat luas. 

 
 

Jujur, aku sudah menyerah dengan semua ini. 

Aku lelah, aku cape sama masalah hati. Bukan 

batinku saja yang lelah, tubuhku pun 

merasakannya. Stop, aku sudah benar-benar 

muak dengan semua ini. 
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Semua ini mengajarkanku untuk tak peduli 

dengan hati. Aku tak lagi seperti ini. Aku selalu 
berdoa kepada tuhan. 

 

“ yaa Allah, maafkan aku yang telah 

melanggar apa yang kau tidak ridhoi. Aku 

memohon kepadamu lapangkan lah dadaku. 

Hapuskan rasa benci ini kepadanya, berilah 

aku kebahagian, aku sudah tak kuat lagi. “ 
 
 

setiap malam sebelum tidur aku selalu berdoa 

seperti itu. Aku benci dengan masalah 

seperti ini. Aku tak mau ada rasa benci dihati 

ini apalagi dendam. Aku ingin mengikhlaskan 

semua ini namun berat. 
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KATUJUH 
 

Sekarang ku serahkan semuanya padanya. 

Jika dia ingin tetap berhubungan baik 

denganku, datangi aku dan minta maaflah 

ke aku. Jika tidak, tinggalkan saja aku. 
 
 

Malam yang penuh kegundahan hati. Al 

mengirimkan pesan kepada ku. Begitu banyak 

pesan yang dia kirimkan kepadaku. Yang isinya 

permintaan maaf dia kepadaku, semua unek-

unek dia kepadaku, semua emosi yang dia 

simpan kepadaku. 
 
 

Aku menerima semua emosinya dia. Aku 

sabar menahan rasa sakit ini. Dia berbicara 

jujur walaupun itu menyakitkan untukku. Tak 

apa aku terima. 
 
 

Keesokkan harinya, banyak yang mengirimkan 

pesan kepadaku yang berisi semangat untukku. 

Mereka mensupportku. Ada beberapa yang ku 
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posting di sosmedku. Al tidak terima dan 
dia kesal kepadaku. 

 

Aku tak bermaksud untuk menyinggung dia, 

tapi dia tersinggung oleh postinganku. Dia 

chatku dengan emosi. Aku balas dengan 

tenang, tapi dia tetap emosi kepadaku 

sampai aku kalut pada emosiku. 

 

Aku membalas pesannya dia. 
 

“ kamu gabisa liat aku senang sedikit saja? 
 

Mereka hanya memberikan semangat 
kepadaku agar aku cepat move on dari kamu. “ 

 

“ iya tapi bisakan gaharus kamu posting? 
Kalo gitu sekalian aku aku unjukkin 

kemesraanku dengan cewe baruku. “ 
 

“ iya silahkan saja. “ 
“ oke. “ 

 

“ apa kamu belum puas menyakitiku? Kalo 

belum puas juga kenapa ga sekalian bunuh aku 

saja? Untuk apa menyakitkanku perlahan-

lahan seperti ini, kenapa ga sekalian saja? “ 
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Dia tidak membalas pesanku itu. Aku geram 

dengan dia. Dan aku makin tidak suka dengan 

dia. Dia seperti sudah tercuci otaknya oleh 

cewe barunya itu. Sifat dia berubah sangat 

drastis lebih buruk dari sebelumnya. 

 

“ Kemana alfi yang dulu ku kenal baik, sopan 

dan lembut ke perempuan? Apakah alfi yang 

dulu itu sudah mati?. “ dalam benakku selalu 

berkata begitu. Aku yakin alfi masih bisa 

berubah baik seperti dulu. Bukan seperti ini. 

Aku benci dengan sifat dia yang sekarang. 

 

Aku berharap dia bisa berubah lebih baik 

dengan cewe barunya itu. Tapi apa? Belum 

juga pacaran, alfi sudah seperti ini. Gimana 

kalo mereka pacaran? Aku takut alfi menjadi 

lelaki yang kasar. Yang senang menyakiti hati 

perempuan. 
 
 

Aku ingin tidak peduli lagi dengan dia, tapi 
entah kenapa sangat sulit rasanya. Aku sudah 

terbiasa dengan tak chatting dengan dia. Aku 
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sudah tak begitu perhatian lagi dengannya. 

Tapi jika aku harus tak memperdulikan dia aku 

belum bisa, aku belum sanggup. Dalam hati 

kecilku berbisik 
 

„ tugasmu menjaga alfi belum selesai fa, dia 

masih membutuhkanmu suatu saat nanti. „ 
 
 

Teman-temanku semua mengingatkanku untuk 

tidak memperdulikan dia lagi “ sudahlah fa, lu 

gausa peduliin dia lagi, dia aja ga peduliin lu. “ 

ya disitu aku diam saja, tapi aku sadar niat 

temanku itu baik. Mereka berusaha 

melindungiku dari lelaki jahat itu. 
 
 

Lelaki jahat itu memintaku untuk bertemu dia 

dan cewe barunya. Awalnya aku iya kan, 

tapi semua temanku melarangku untuk 

bertemu dengan mereka. 
 
 

Mereka takut aku disakiti lagi oleh lelaki jahat 

dan cewe barunya itu. Mungkin belum waktunya 

juga aku harus bertemu dengan lelaki jahat dan 
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cewenya itu. Tapi suatu saat aku akan 
menemui mereka. 
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KADALAPAN 
 

Setelah kejadian malam itu, aku sakit dan tak 

bisa masuk sekolah. Tensi darahku rendah, 

kepalaku sangat pusing dan tenggorokanku 

sakit. Aku beristirahat dirumah selama dua hari. 
 
 

Saat aku masuk sekolah, aku berwajah 

gembira. Karna aku tidak mau teman-temanku 

jenuh denganku karna aku sedih. Cukup 

kesedihan ini saatnya aku bangkit dan bahagia. 
 
 

Aku tidak mau lagi dengar yang namanya alfi 

dan nama cewenya itu. Aku pun tak mau lagi 

melihat wajah mereka berdua. Aku muak 

dengan mereka itu. 
 
 

Aku disekolah hanya ingin fokus belajar dan 

bermain bersama teman-temanku. Tak perluku 

memikirkan dia lagi. Aku akan lepas dari 

bayang-bayang alfi. Sudah cukup aku tejebak 

di bayang-bayang alfi. 
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Aku akan fokus dengan tujuan utamaku yaitu 

masuk PTN dan mengambil jurusan desain 

fashion. Sekarang aku sedang mempersiapkan 

itu semua, aku tak mau mengecewakan ibuku 

yang susah payah menyekolahkanku. 

 

Aku ingin mengangkat derajat keluargaku 

dan membantu perekonomian keluargaku. 

Sudah cukup dengan masalah hati saatnya 

sekarang aku berjuang demi masa depanku. 
 
 

Aku tidak memikirkan untuk membalas 

perbuatan al kepadaku. Tapi akan ku 

buktikan tanpa dia aku bisa bangkit dan aku 

bisa bahagia. Biarkan yang membalas semua 

kejahatan al padaku itu Allah 

SubhanahuWata‟ala. 
 
 

Aku akan istiqomah dengan diriku yang 

sekarang. Aku akan memperbaiki diriku biar 

aku nantinya mendapatkan lelaki yang baik dan 

bertanggungjawab. 
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Aku sadar semua itu bukan salahnya al. aku 

juga bersalah. Aku masih saja kepo dengan 

kehidupan al itu kesalahanku. Mulai detik ini 

aku tak akan mau tahu tentang dia. Aku 

mau bodoamatan aja mengenai dia. Aku tak 

mau menyakiti diriku sendiri lagi. 
 
 

Pengalaman kemarin itu aku jadikan sebagai 

pelajaran untukku. Aku tak mau lagi terjebak 

dalam masalah cinta dan aku tak mau haus 

cinta. Ini adalah terakhir kalinya aku terjebak 

dalam cinta buta. Aku tak akan mau lagi 

terjebak. Karna mengeluarkannya sangat sulit 

dan membutuhkan kesabaran yang ekstra. 
 
 

Semoga kesabaran dan keikhlasanku ini 

berbuah hasil yang menakjubkan. Aku selalu 

berdoa kepada-Nya berikanlah aku 

kebahagiaan yang tak henti-hentinya. Dan 

jauhkanlah aku dari orang-orang dzolim. 

Tak lupa pula, aku meminta agar selalu 

diberikan kesabarn yang tiada batasannya 

dan kelapangan hati yang seluas-luasnya. 
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Masih banyak masalah penting yang belum aku 

urus. Aku harus mengurus itu semua. Aku pun 

akan mengganti waktuku yang terbuang karna 

alfi dengan teman-temanku. Aku belum 

berhasil membahgaiakan mereka. 
 
 

Sekarang ini mereka yang paling penting dalam 

hidupku. Tanpa mereka mungkin aku tidak 

akan seperti ini. Mereka yang menguatkanku 

sampai saat ini. 
 
 

Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan terus 

menebarkan senyuman kepada mereka. 
Mereka tidak boleh melihatku menangis lagi. 

 
 

Dan aku akan selalu mensupport dan menjaga 

mereka. Apalagi sahabat yang di SMA ini, 

aku kan melindungi mereka sebisa mungkin. 

Bahkan aku akan merelakan waktuku untuk 

mereka, asalkan mereka bahagia. 
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Mungkin disini aku akan membahas sedikit 

tentang sahabat SMA ku ini. Dimulai dari 

yang paling tua hingga yang termuda hihihi. 

 

SHAFA, diantara kita berlima dia yang 

paling tua dan cerdas. Dia tinggal di jerman 

beberapa tahun yang lalu, makanya dia 

paling cerdas apalagi bahasa inggrisnya uhh 

dabest banget pokonya. 
 
 

FAQIE, dia maknya kita. Dia bijaksana 

sekali, anak pesantrenan juga guys. Ilmu 

agamanya pun dia lebih paham dari kita. 

Makanya kita panggil dia mak hehe. Btw, dia 

bulan kelahirannya sama sepertiku januari hehe. 
 
 

SALMA, kita manggil dia cewe yang nolep. 

Dia kalo lagi freeclass, dia tuh asik sendiri 

dengan HP dan drakornya itu. Dia yang setia 

mengingatkan kita untuk solat, masya Allah. 

Dia sangat suka sekali dengan beruang sampai-

sampai dia dipanggil bear oleh teman dekatnya. 

Btw, dia sama aku sama minuman favoritnya 
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yaitu tea atau tah ya sal. Kita pernah punya 

cita-cita pengen punya perkebunan dan pabrik 
tah yaa hehe aamiin. 

 
 

HANIFAH, hanya kita yang panggil dia tuh 

dengan sebutan ipeh. Dia suka anime guys dan 

suka banget sama boneka. Sampai-sampai 

dikamarnya tuh boneka semua wow. Dia penalar 

banget orangnya. Kalo ngomongin politik sama 

dia nyambung tapi kadang dia suka emosi guys 

kalo udah ngomongin politik. Dan sekarang dia 

chairmateku, diantara yang lainnya aku dan ipeh 

ini paling gercep mengenai hal apapun ya kalo kita 

lagi gam ager yap ehehe. 

 

JIKRA, dia tuh kembaran aku. Aku paling 

dekat sama dia dulu sebelum dia pindah. Tapi 

sekarang dia pindah guys. Dia dimasukin 

pesantren sama orangtuanya, huhuhu : ( tapi 

gapapa itu demi kebaikan dia. Dia tuh temen 

aku karaoke, ya walaupun suara kita ga bagus-

bagus amat ya. Tapi udah hobi mah gimana atu 

ya. 
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Nah, itu semua sedikit mengenai sahabat-

sahabat SMA ku ini. Masih banyak 

sahabatku yang lain ada Dentika, Alma, 

Julian, Hilda, Rizki Yansah, Tegar, Fahmi dan 

yang lainnya. 
 
 

Oiya, aku mau cerita sedikit tentang ka desna. 

Dia itu kaka kelas aku di SMP tapi kita masih 

dekat sampai sekarang. Dia sangat perhatian 

dan peduli samaku walaupun kita jarang banget 

ketemu. Dia sekarang mahasiswi Universitas 

Pakuan Bogor. Orangnya cantik banget, 

baiknya masya Allah. Dia yang suka marahin 

aku kalo aku disakitin pacar aku dia juga orang 

yang paling pertama membela aku. Uhh, 

sayangnya pada kaka satu ini hehehe. Tapi 

ati-ati guys, dia galak guys beneran deh aku 

gabohong. Banyak yang bilang dia tuh judes, 

tapi kalo udah deket baiknya ga ketolong guys. 
 
 

Mungkin segitu saja yang bisa aku perkenalkan 

kepada kalian para pembaca novelku ini. 
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Mereka adalah orang-orang hebat dan in 
syaa Allah calon orang sukses semua aamiin. 

 
 

Nah, disini akan aku cantumin beberapa 

nama instagramnya mereka kalo kalian kepo 
yang mana si orangnya hehe. 

 

@shafaaahr 

@faqiemp 
 

@salnisrinn_ 

@hanifah_2104 
 

@dejikraa 

@almakhrr 
 

@dentikamg 

@juliandrrr 

@hildayntrrr 
 

@muhamadtegar11 

@desnaawgn 
 
 

jangan lupa di follow guys, nanti mereka 

follow back ko dm aja ke merekanya ya hihi. 
Oiya, dilembar-lembar terakhirku ini aku akan 
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mencantumnya memorial aku dan alfi hehe. 

Semoga aku ga flashback yaa aamiin. 

 

AKAD 
 

Payung teduh 

Betapa bahagianya hatiku saat 
 

Ku duduk berdua denganmu 

Berjalan bersamamu 

Menarilah denganku 

 

Namun bila hari ini adlah yang terakhir 
 

Namun ku tetap bahagia 

Selalu kusyukuri 
 

Begitulah adanya 

 

Namun bila kau ingin sendiri 
 

Cepat cepatlah sampaikan kepadaku 

Agarku tak berharap 
 

Dan buat kau bersedih 
 
 

Nah, di bagian ini nih dia mengeluarkan setangkai 

bunga mawar merah itu guys. Dan dia 
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ganti satu kata guys katanya ntar aku ( ) gituin 
ya. 

 

Bila nanti saatnya tlah tiba 
 

Kuingin kau menjadi istriku ( pacarku ) 

Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan 
 

Berlarian kesana kemari dan tertawa 

Namun bila saat berpisah tlah tiba 

Izinkanku menjaga dirimu 
 

Berdua menikmati pelukan di ujung 
waktu Sudilah kau temani diriku 

 
 

Nah pokonya abis itu kita nyanyi bareng 
gitu guys. Setelah lagunya selesai, dia baru 

ngomong yang sejujurnya. 
 
 

Tempat yang kita pernah datangi itu MCD, 

Mall BTM, Mall Botani Square, Mall 

Bogor Square, Transmart, Dufan, dan yang 

lain aku lupa. 
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Tempat makan favorit kita itu baso rosi-roso, 

richeese, bakso pak min dan bakso didekatnya 

rumahnya dia lupa aku nama tempatnya apa. 

 

Nah, segitu saja pengalaman yang dapat aku 

ceritakan kepada kalian maaf kalo masih 

amatiran buat novel, karna ini karya 

pertamaku guys. Semoga ada manfaatnya, 

diambil yang baiknya aja ya guys, yang 

buruknya buang aja gaguna jugakan hehe. 
 
 

Doakan aku agar cepat move on ya guys. 

Sama semoga aku bisa istiqomah dengan 

omonganku ini yaitu tak mau pacaran lagi. 

 

Karna tujuan utama aku masuk PTN lulus 

dengan ipk terbaik dan menjadi seorang 

designer. Mendapatkan pekerjaan yang baik 

dan halal. Aamiin yaa allah ya 

robbalalaamiin. Allahumma sholli ala sayidina 

Muhammad wa‟ala alihi sayidina Muhammad. 
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Jangan lupa memperbaiki diri, nabung 
dan membaca sholawat setiap hari. 

 

“ kesabaran adalah kunci kebahagiaan. “ 
 
 

 

Setelah aku bahagia, ternyata al dan cewe 

nya itu belum puas menyakitiku. Mereka tak 

akan pernah puas menyakitiku, ku rasa si 

begitu. Cewenya memaksa untuk bertemu 

denganku, tapi aku tak akan pernah mau 

bertemu dengan dia. 
 
 

Semua teman-teman angkatan kita tahu. Dan 

mereka membicarakan al dan cewe barunya itu. 

Ada yang mendukung mereka dan ada yang 

menjudge mereka. Aku tak pernah 

mempengaruhi mereka untuk tak suka pada 

hubungan al yang baru. 
 
 

Cewe barunya itu menjelek-jelekkanku kepada 

teman-temannya. Dan sekarang namaku jelek 

dimata teman-temannya, padahal temannya itu 
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tak tahu apa masalah yang sebenarnya, haha 

lucu ya mempengaruhi orang untuk mereka 
benci padaku. 

 
 

Cewe barunya itu syifa. Ya, dia mengenalku 

dari dulu tapi aku tak mengenalnya. Mungkin 

dia sudah menargetkan aku untuk jadi 

korbannya dia. Ifa seperti ular yang sangat 

berbisa. Dia sungguh jahat dan tak punya 

hati. Dia merebut alfi dariku semenjak aku dan 

alfi masih pacaran. Dan aku baru 

mengetahuinya sekarang. 
 
 

ifa sudah mendekati dan merayu alfi dari dulu. 

Dan alfi termakan oleh rayuannya itu. Dia 

seperti sedang dihipnotis oleh wanita itu. 

Sampai dia tega meninggalkanku seperti ini. 
 
 

Mereka jahat!! Aku benci!! Aku tak pernah 

mengusik hidup ifa. Tapi dia mengusik 

hidupku seperti ini. Ini sudah diluat batas, 

aku tak bisa tinggal diam. Dia sudah hampir 
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menghancurkan hidupku. Dasar cewe 

penggoda!! Itu yang ada dipikiranku saat ini. 
 
 

Teman dan keluarga alfi mengadu padaku “ 
fa alfi sekarang berubah dia jutek ke gua. “ 

 

“ fa alfi sekarang pulang malam terus, dia 
lupa waktu sekarang. “ 

 

“ fa al sekarang main HP terus sampe 
lupa belajar. “ 

 

“ ka, aa sekarang sibuk sama hpnya. 

Biasanya dia kalo malem suka becandaan 
sama aku tapi sekarang udah ngga. “ 

 

“ fa, mama kesel sama al. “ 
 

“ yaa, ica juga sama ka ica sebel sama aa. “ 
 
 

aku terima semua aduan itu. Aku bingung mau 

jawab apa ke mereka, karna aku sekarang tak 

bisa berhubungan dulu dengan al. Al sudah tak 

mau mendengarkan aku lagi. Dia seperti tak 

terarah sekarang. 
 
 

Jujur, ini sangat membuatku sedih. Baru aja 
putus samaku beberapa hari, kenapa dia 



58 
 

 

menjadi seperti ini? Bagaimana jika aku 

menghilang selamanya? Apakah akan lebih 

parah atau membaik? Semua jawaban itu akan 

terjawab suatu saat nanti. 
 
 

Mamanya tetap ingin aku dan al berhubungan 

baik tapi aku tak bisa untuk saat ini. Sudahku 

tegaskan kepada mamanya jika al sudah 

menyadari semua kesalahannya dan dia 

meminta maaf dengan tulus kepadaku, aku akan 

kembali menerima dia tapi jika tidak maaf aku 

tak bisa kembali kepadanya. 
 
 

Sudah cukup al menyakitiku dan sudah cukup 

ifa menyakitiku. Aku tak mau mengenal mereka 

berdua lagi. Aku akan menghapus memoriku 

dengan al dan aku akan melupakan mereka 

berdua sampai aku tak mengenal mereka lagi. 
 
 

Aku tak mau menjadi korban mereka lagi. 

Biarkan mereka mendzolimiku dan 
berbahagialah kalian disana. Aku tak akan 
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menganggu kalian berdua. Maaf jika bertemu 

dengan kalian aku mengacuhkan kalian. 

Jangan harap aku akan bersikap baik kepada 

kalian. Kalian tak mengerti rasa sakit hatiku ini. 
 
 
 
 

 

Aku ada pesan untuk al dan mungkin ini pesan 

terakhir untuk dirinya sebelum aku benar-
benar meninggalkannya. 

 

Assalamua‟alaikum Al, 
 
 

Aku minta maaf atas semua kesalahanku, 

terimakasih sudah ada dihidupku dan menjadi 

bagian terpenting dihidupku. Aku sudah tau 

semuanya Al, aku sekarang sudah tak kuat lagi 

jika harus sakit hati. Makanya aku mau pamit 

sama kamu. Aku gamau jadi penghalang 

kebahagiaan kamu sama syifa. Aku ingin 

menenangkan diriku sejenak. In syaa Allah aku 

gaakan ngomong apa-apa lagi ketemanku. Aku 

sudah diberi tahu mama semuanya dan aku pun 
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sudah percaya pada takdirku ini. Aku meminta 

satu permintaan kepadamu, tolong jangan sakiti 

aku lagi dan jangan ganggu aku ya, biarkan aku 

bahagia ya Al. in syaa Allah aku akan ikhlas 

dengan semuanya. Aku sudah memaafkan 

kamu dan syifa. Pliss, kalian jangan menyakiti 

aku lagi ya cukup sampai sini aja. 
 

Aku juga ingin bahagia Al, tolong jangan sakiti 

aku. Aku pamit ya sekali lagi maafkan semua 

kesalahanku. Kalo aku sudah tenang nanti aku 

akan menghubungimu secepatnya. Aku masih 

tetap berhubungan dengan mama dan adikmu. 

Dan aku tak bisa berhubungan denganmu lagi. 

Karna sampai kapan pun kesalahan yang sudah 

kamu perbuatan dengan ifa ke aku gaakan 

pernah aku lupakan. Terimakasih untuk semua 

kebahagiaan dan rasa sakit ini. Doakan semoga 

aku cepat sembuh dari penyakitku ya, kamu 

masih ingatkan tentang penyakitku yang pernah 

ku ceritakan di kebun raya waktu itu? Doakan 

semoga aku masih bisa melihat kamu ya Al. aku 

sayang kamu, kamu tetap berarti dalam hidupku 

sampai kapan pun. Sehat-sehat ya Al, terus 
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semangat mengejar cita-citamu itu. Selamat 
Tinggal sayang. 

 

Wassalamua‟alaikum. 

 

Elfa. 
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