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tentang perjalanan seorang          

gadis di masa SMA, Uning   

namanya. Ia gadis sederhana  

dengan segala kekurangannya. 

Seperti remaja pada umumnya, Ia 
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Menurutnya, lupa membawa 
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Hari Pertama di SMA 

 

eorang gadis baru saja membuka mata dan 

melihat ke langit-langit kamarnya yang 

tanpa para itu. Melihat ke arah genting yang 

satu-satunya terbuat dari kaca, sehingga ia bisa melihat 

keadaan langit saat ini. Masih gelapkah atau sudah 

terang. Ternyata masih gelap. Gadis itu pun 

memejamkan matanya kembali. Tiba-tiba, dia teringat 

sesuatu dan membuka mata kembali. Melirik jam 

dinding yang ada di sebeleh kiri. 

Pukul 04.00  

 “Sudah jam empat. Sebaiknya aku segera 

bersiap-siap, sebelum yang lain bangun,” gumamnya 

S 
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pada diri sendiri dan segera melangkahkan kaki menuju 

kamar mandi. Tidak lupa handuk yang tersampir di bahu 

kanannya. 

 Panggil saja gadis itu Uning. Uning akan malas 

untuk bangun pagi jika ada yang lebih cepat bangun 

darinya. Apalagi sampai menguasai kamar mandi. Ya. 

Kamar mandi di rumah orangtuanya hanya ada satu. Jika 

menunggu, Uning tidak mampu. Uning tidak suka 

menunggu. Jika itu terjadi, dengan senang hati Uning 

akan memilih tidur kembali. 

 Setelah setengah jam berlalu, akhirnya Uning 

keluar dari kamar mandi dan melangkah menuju kamar-

nya. Ia segera mengenakan seragam putih abunya yang 

baru saja di beli satu bulan yang lalu. Tidak lupa juga ia 

kenakan kerudung barunya. Selesai.  

Bercermin? Ah, tidak. Uning tidak suka bercer-

min. Dia tidak cukup percaya diri. Di kamarnya pun tak 

ada cermin. Make up? Apa lagi. Berdandan pun tak bisa. 

Ya. Dia ingin terlihat, sederhana? Apalagi ia masih anak 

SMA.  
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Hari ini adalah hari pertama Uning masuk 

sekolah setelah menjalani Masa Pengenalan Lingkungan 

Sekolah yang dilaksanakan selama satu minggu. Tidak 

banyak kenalannya pada masa itu. Hanya teman se-meja 

yang dia ketahui bernama Syifa, meja di bagian 

belakangnya ada Intan dan Anna, dan ada beberapa yang 

dia ketahui adalah teman sewaktu SMP-nya. 

Selesai bersiap. Kini Uning sedang berkutat di 

dapur untuk membuat ssrapan. Hanya satu porsi telur 

mata sapi untuk dirinya sendiri. Bukan tanpa sebab, ia 

khawatir masakan yang dibuatnya tidak cocok di lidah 

kedua orangtuanya dan adiknya. Untuk menghindari 

mubazir, akhirnya dia memutuskan hanya membuat 

untuk satu porsi saja. 

*** 

Uning makan dengan tenang di ruang tengah 

dengan ditemani kucingnya dan televisi yang mena-

yangkan film kartun kesukaannya. Si kotak kuning yang 

tinggal di dalam sebuah nanas dengan siput peliharaan-
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nya yang mengeong. Sedang asyik menonton, tiba-tiba 

ada yang mengetuk pintu. 

Tok tok tok 

 “Assalamu’alaikum,” salam orang yang ada di 

luar. Setelah menjawab salam, Uning mempersilahkan 

orang yang merupakan bibinya – Marrisa – sendiri  

untuk masuk. 

 Marrisa merupakan bibi Uning yang memiliki 

selisih umur satu tahun tiga bulan  dengannya dan satu 

angkatan, walaupun berbeda sekolah. Marrisa memiliki 

paras yang cantik dengan kulit putihnya dan tahi lalat di 

pipi kanannya. Ia juga anak yang berbakti dan rajin 

membantu Uminya. Berbeda dengan Uning yang 

pemalas dan sering di manja oleh kedua orangtuanya. 

 “Makan, bi?” Tawar Uning. 

 “Tidak, makasih. Bibi sudah sarapan di rumah,” 

tolaknya dengan  halus sambil tersenyum. 
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 “Makannya cepetan, Ning. Angkotnya bentar lagi 

lewat,” seru Marrisa sambil berjalan keluar dan 

menunggu di bale yang ada didepan rumah Uning. 

 “Iya, bi,” jawab Uning. Uning yang tadinya 

makan santai menjadi tergesa karena ucapan bibinya. 

 “Ning! Angkotnya udah keliatan, tuh!” 

 “Iyaa! Bentar, tungguin! Jangan ninggalin Uning, 

bi,” sahut Uning. Dengan kecepatan cahaya, ia 

membereskan piring dan kawan-kawan. Setelah itu, 

mengambil ranselnya. Tak lupa untuk salim kepada 

orangtuanya yang ada dikamar. Kemudian, memakai 

sepatu talinya secepat kilat. Lalu, berlari menuju angkot 

yang sudah menunggu. Marrisa menunggu di depan 

angkot. Marrisa geleng-geleng kepala melihat tingkah 

keponakannya yang tidak berubah sejak masih dalam 

rahim kakaknya itu. Setelah Uning tiba, Marrisa 

langsung naik angkot diikuti Uning dibelakangnya. 

Angkot melaju. 

 Setelah dua puluh menit melaju, akhirnya angkot 

berhenti di Caringin. Berbeda dengan Marrisa yang 
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sudah turun lebih dulu karena memang sekolah mereka 

berbeda. Uning berjalan dengan riang menuju sekolah-

nya yang ada sekitar seratus meter dari Caringin. 

Senyumnya semakin mengembang di setiap langkahnya. 

Uning tidak berjalan sendirian. Banyak juga yang 

berjalan seperti dirinya. Tapi, Uning tidak terlalu 

menghiraukan mereka. Uning menyisir tanaman hias 

yang ada di depan Rumah Sakit Medika dengan jemari 

tangan kanannya. Geli. Dia terkekeh. 

*** 

 Di depan sekolah, Uning masih dengan senyum-

nya, menunggu untuk menyebrang jalan bersama siswa-

siswi yang lainnya. Sekolahnya berada di seberang sana. 

Uning melihat ke depan. Tepatnya gapura yang 

terpampang di atas gerbang sekolahnya. SMA Negeri 1 

Dramaga. Itulah nama sekolahnya. Tempatnya 

meneruskan pendidikan untuk mewujudkan mimpinya. 

Meraih banyak prestasi. Menggapai cita-citanya. 

 Kelas masih sepi. Hanya beberapa meja yang 

sudah terisi. Kelas terdiri dari tujuh banjar. Di sebelah 
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kiri dekat pintu masuk, ada tiga banjar yang sudah terisi 

di bagian tengah dan belakang. Di sebelah kanan, ada 

empat banjar yang sudah terisi bagian tengah saja. Di 

pisahkan oleh satu jalan masuk ke meja masing-masing. 

Sedangkan, meja guru ada di depan papan tulis sebelah 

kanan. Uning memilih duduk di meja depan paling 

pinggir. Banjar ketiga dari pintu. Satu persatu teman se-

kelasnya berdatangan. Karena bosan hanya berdiam diri, 

akhirnya Uning memutar badan 180 derajat. 

 “Hai, nama kamu siapa?” Tanya Uning pada 

perempuan yang memiliki sedikit lesung pipit yang ada 

di hadapannya dengan senyum mengembang. 

 “Aku Siti Rofiqoh. Panggil aja Fiqoh. Kalo nama 

kamu siapa?” Tanya Fiqoh balik. 

 “Aku Wahyuningsih. Panggil aja Uning.” Jawab 

Uning dengan wajah berseri. 

 “O iya. Kenalin, ini namanya Siti Maemunah. 

Panggil aja Titi,” seru Fiqoh. 

 “Owh. Hai, Titi. Kalian satu SMP kah?” 
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 “Haha. Iya, benar.” 

 Mereka sangat baik, semoga kita bisa berteman 

dengan baik pula. Doa nya dalam hati. 

*** 

Kring kring kring 

 Tak terasa, bel masuk berbunyi. Seluruh siswa-

siswi di arahkan untuk segera ke lapangan untuk meng-

ikuti upacara. Setelah upacara, pembelajaran segera 

dimulai. Dua meja di samping Uning sudah terisi. Kini 

kenalannya bertambah lagi setelah tadi berkenalan. Ada 

Maylaf yang mengisi meja tengah dan Fadhillah yang 

mengisi meja pojok. Jam Pelajaran pertama sampai 

terakhir diisi dengan perkenalan diri dan pembagian 

organigram kelas. Uning, dengan percaya dirinya, 

menunjuk diri sebagai wakil ketua kelas setelah 

menunggu tidak ada yang bersedia di posisi tersebut. 

Akhirnya, bel pulang berbunyi. Menandakan pembelajar-

an hari ini berakhir. Setelah berdoa bersama, satu persatu 

teman sekelasnya meninggalkan kelas. 
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 “Kalian sedang sholat?” Tanya Uning pada kedua 

teman se-mejanya sambil memasang ransel ke pung-

gungnya yang kecil.  

 “Ya, aku sholat,” jawab Fadhillah. 

 “Hm. Aku sedang tidak sholat. Aku harus segera 

pulang. Duluan ya, teman-teman.  Assalamu‟alaikum,” 

seru Maylaf sambil melambaikan tangan ke arah Uning 

dan Fadhillah. 

 Setelah menjawab salam Maylaf. Mereka menuju 

Masjid Jami‟ Haitsam Naufal untuk melaksanakan 

kewajiban sebagai seorang Mu’min. Mereka pun sampai. 

Bangunan di hadapan mereka, didominasi dengan warna 

kuning dengan kubah berukuran kecil di atasnya. Banyak 

siswa-siswi yang sedang duduk di teras masjid. Ada 

yang sedang bertegur sapa, mengobrol, dan ada juga 

yang sedang memakai sepatu. Uning dan Fadhil segera 

membuka sepatu dan memasuki masjid. Ah. Sejuknya. 

Mereka segera mengambil wudhu dan melaksanakan 

sholat dengan khusyu’. Selesai sholat, mereka pun 

pulang ke rumah masing-masing. 
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Eksrakulikuler 

 

abu siang, ada penampilan Demo Ekskul 

dari setiap Ekstrakulikuler yang ada di 

SMANIDA. Demos dilaksanakan setelah 

sholat zuhur. Uning sangat antusias untuk menonton. 

Terbukti dengan ia yang duduk di barisan paling depan 

walaupun panasnya cahaya matahari terasa begitu 

menyengat.  

Dengan beralaskan koran, Uning tenggelam 

dalam tontonannya. Semua ekskul menarik perhatiannya, 

yang paling menarik adalah penampilan PBB dan 

formasi dari Paskibra dan Pramuka. Tapi, bukan 

keduanya yang akan Uning pilih. Ia sudah 

menetapkannya sejak sebelum masuk sekolah ini.  

R 
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Ekskul yang membawanya menuju masa 

keemasan saat SMP. Mengetahui arti kehidupan yang 

sebenarnya. Mengenal lebih dalam tentang agama yang 

di anutnya. Memperluas jaringan pertemanannya. Me-

ngenalkannya kepada seseorang yang tak akan pernah 

dilupakannya. Nasehatnya. Pengajarannya. Ketegasan-

nya. Kasih sayangnya. Tak akan pernah Uning lupakan 

semua itu. Gurunya. Itulah ekskul yang akan menjadi 

pilihannya. Ekskul Rohis. 

*** 

Esok hari, angket ekskul dibagikan. Ada 12 

ekskul yang tertera di angket. Setiap siswa boleh 

memilih maksimal dua atau tiga ekskul dengan syarat, 

waktu pelaksanaan ekskul tidak bentrok. Ada beberapa 

nama ekskul yang menarik perhatiannya. Ada Niku 

(Nihon go Kurabu) yang merupakan ekskul Klub Jepang. 

Ada KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) yang merupakan 

ekskul bagi pecinta sains. Ada Padus (Paduan Suara) 

yang merupakan ekskulnya para pemilik suara emas. 

Ada Karate yang merupakan ekskul bela diri. Terakhir, 
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ada Rohis (Rohani Islam) yang merupakan ekskul bagi 

para pejuang akhirat.  

Dua ekskul yang harus Uning korbankan. Ia ingin 

menjadi pejuang akhirat. Ia juga seorang pecinta sains. 

Untuk Klub Jepang, ia hanya penasaran. Untuk Padus, ia 

ingin bisa bernyanyi dengan suara yang enak didengar. 

Untuk itu, Uning mengorbankan Niku dan Padus. Lebih 

memilih ekskul KIR dan Rohis. 

*** 

 Hari Sabtu merupakan hari ekskul. Hari ini 

Uning akan melakukan wawancara sebagai tahapan 

untuk bisa masuk ekskul rohis. Wawancara dilakukan di 

gedung E yang terletak di dekat Masjid Haitsam, 

tepatnya di kelas XI MIPA 2. Baru datang, Uning sudah 

disambut kakak rohis yang sedang duduk di meja yang 

disediakan di depan kelas. Setelah melakukan absen, 

Uning diberi formulir untuk diisi. Setelah sekian lama 

menunggu di luar kelas, akhirnya sekarang gilirannya.

 “Assalamu’alaikum,” salamnya dengan suara 



 
13 

pelan. Uning melangkah masuk dan menundukkan 

kepala dan menggigit jari. Nervous. 

 “Wa’alaikumussalam,” jawab orang yang men-

dengar salam. 

 “Sini, dek! Di sini udah kosong,” panggil kakak 

kelas yang mengenakan jilbab merah muda-nya. 

 “I-Iya, kak,” jawab Uning sambil melangkah 

menuju kakak berjilbab merah muda itu. 

 “Formulirnya, dek?” Tanya kakak berjilbab 

merah muda dengan senyum hangatnya. 

 “Ini, kak,” jawab Uning sambil menyerahkan 

formulir yang sudah diisi. 

 “Oke. Kakak izin lihat, ya.”  

 “Iya, silahkan, kak.” 

 Setelah beberapa menit berlalu, kakak berjilbab 

merah muda mengalihkan pandangannya dari formulir 

ke depan, tepat posisi Uning berada. Ia tersenyum dan 

mulai memperkenalkan diri. Kak Olive namanya. Kelas 



 
14 

XII MIPA 5. Memiliki mata sipit dan pipi tembam. 

Pembawaannya yang tenang dan sangat ke-ibuan 

membuat Uning merasa nyaman. Tidak takut seperti 

sebelumnya. 

 “Nama Wahyuningsih. Biasa di panggil?” 

 “Uning, kak.” 

 “Oke. Uning bawa Al-Qur‟an kan? Sudah ada 

wudhu?” Uning menangguk. 

 “Sekarang kamu ngaji dulu ya. Buka surah Ar-

Rahman. Baca dari ayat 5 sampai 10, ya.” 

 Asysyamsu walqomaru bihusbaan 

 Wannajmu wasysyajaru yasjudaan 

 Wassamaa’a rofa’ahaa wawadho’al miizaan 

 Allaa tathghoufil miizaan 

 Wa aqiimul wazna bilqisthi walaatukhsirul   

miizaan 
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Wal ardho wadho’ahaa lil anaam 

Selesai mengaji, dilanjutkan dengan beberapa 

pertanyaan yang berkaitan dengan rohis dan Islam. 

Selesai wawancara, calon anggota dipersilahkan untuk 

kembali ke rumah masing-masing. 

*** 

Setelah mengikuti ekskul rohis, Uning tidak 

langsung pulang. Ia akan mengikuti ekskul KIR. Setelah 

melaksanakan sholat zuhur, Ia melangkahkan kaki 

menuju kelas yang akan digunakan oleh ekskul KIR. 

Kelas yang berada dibelakang perpustakaan. Dari 

seberang lapangan, kelas sudah terlihat dan masih sepi. 

Tidak ada orang satu pun. Sesampainya di koridor kelas, 

Uning duduk menunggu di bangku panjang yang ada di 

depan kelas. 

 Sudah jam satu. Seharusnya ekskul sudah di 

mulai. Tidak lama, datang seorang yang ia yakini adalah 

kakak kelas. 
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 “Hai, ekskul KIR?” Tanya kakak kelas dengan 

senyum manisnya. Ia memiliki perawakan yang kecil, 

tapi memiliki kulit yang putih yang membuatnya terlihat 

imut. 

 “Eh. Iya, kak. Kakak juga?” 

 “Iya. Baru ikut lagi. Tapi, kok belum mulai ya? 

Padahal udah jam setengah dua.” 

 “Hmm. Iya ya.” 

 “O iya, nama kakak Sonia. Nama kamu siapa?” 

Tanya Kak Sonia sambil menjulurkan tangan. 

 “Uning, kak,” balas Uning dengan menyambut 

uluran tangan Kak Sonia. 

 “Salam kenal, ya,” ujar Kak Sonia dengan 

senyum imutnya. 

 “Iya, sama-sama, kak,” balas Uning dengan 

senyum yang tak kalah manisnya. 

Ting. Pesan masuk di ponsel Kak Sonia. Kak 

Sonia mulai beranjak dari duduknya. Kemudian, 
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mengatakan bahwa ekskul KIR hari ini diliburkan karena 

kakak pembimbingnya ada jam kuliah tambahan. 

Akhirnya, setelah bertukar nomor ponsel, mereka 

memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing 

*** 

Minggu berikutnya~ 

 “Eh, kalian. Ada yang ikut ekskul Niku gak? 

Tanya Uning dengan nada antusias. 

 “Aku, Dzikra, sama Hani,” sahut Salma dengan 

nada malasnya. 

 “Ekskulnya hari apa?” 

 “Hari ini pulang sekolah.” 

 “Tempatnya dimana?” 

 “Di sini.” 

 “Owh gitu. Ya udah, makasih ya infonya.” 

 “Iya, sama-sama.” 
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 Uning sangat penasaran dengan ekskul yang satu 

ini. Belum pernah ia ketahui sebelumnya. Hal baru. Ia 

suka itu. Sepulang sekolah, setelah melaksanakan sholat 

Ashar, ia langsung melangkah menuju kelasnya. 

 Sesampainya disana, Uning langsung mengetuk 

pintu dan mengucap salam. Setelah itu, ia dipersilahkan 

untuk masuk oleh yang ia yakini adalah kakak 

kelasnya.Uning melangkah masuk dengan tersenyum 

kikuk dan kepala tertunduk. Ia malu. Uning melangkah 

ke barisan paling belakang. 

 Di sini, rasa penasarannya sudah terobati. Banyak 

hal yang ia pelajari. Mulai dari kakak kelas yang 

dipanggil senpai. Guru dipanggil sensei. Ia pun 

mempelajari cara membuat kimono berbahan origami. 

Hari berikutnya~ 

 “Man ahya bisunnati, Inda fasaadi ummati, 

falahu ajru miiati syahiidin. Barang siapa berpegang 

teguh kepada sunnahku, di saat rusaknya umatku, maka 

baginya pahala 100 kali mati syahid.” 



 
19 

 Uning mendengarkan kajian yang di sampaikan 

Pembina Rohis – Pak Iyus – dengan khuysu’. Setelah 

pulang sekolah, ia berniat untuk mengikuti kajian hari 

Rabu. Itulah sebabnya, ia berakhir di sini. Duduk di 

dalam kelas XI MIPA 2, tepatnya di bangku baris kedua. 

Ia duduk dengan tenang.  

 “Di akhir zaman ini, sulit sekali untuk kita 

istiqomah dalam mengerjakan sunnah Rasul. Banyak 

yang lebih menarik minat kita daripada mengerjakan 

kebiasaan mulia itu. Apalagi, manusia di zaman sekarang 

lebih menyukai trend ke-kinian. Ikut-ikutan teman. 

Merasa ketinggalan zaman atau gaptek jika tidak 

mengikuti. Padahal belum tentu itu baik dan benar. 

Bahkan banyak yang sangat bertentangan dengan aturan 

agama kita, tapi mereka tidak menghiraukannya. 

Bukankah kita sudah diberi pegangan dan pedoman 

hidup? Bukankah kita punya Al-Qur‟an sebagai petunjuk 

kita semua? Tapi, mereka seakan tuli dan dibutakan oleh 

kehidupan dunia yang fana dan sementara. Tidak merasa 

takut dengan peringatan Allah Subhanahu wata’ala. 

Merasa masih punya umur panjang untuk bertaubat 
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kepada-Nya. Sungguh, kita sudah memasuki zaman itu. 

Zaman dimana banyak orang mu’min yang tidak 

mengenal agama dan Tuhannya. Bahkan tidak mengikuti 

aturan yang ada di dalamnya,” jeda Pak Iyus. Kemudian, 

menghela napas. “Untuk itu, marilah kita meraih pahala 

itu bersama dengan saling mengingatkan kepada 

kebaikan dan menjauhkan kepada kemungkaran,” 

lanjutnya. 

 Kajian selesai. Ia sangat suka mendengarkan dan 

mendapatkan ilmu baru. Kini, hati Uning terasa lebih 

tenang dan muncul tekad untuk berusaha mengerjakan 

sunnah Rasul mulai dari sekarang. 

 

Hari berikutnya~ 

 “Silahkan perkenalan diri dan sebutkan motivasi 

kamu ikut ekskul Karate,” ucap kakak pelatih yang di 

panggil senpai. Sekarang, ia berada di lapangan utama, 

tepatnya di depan mimbar. Kini giliran Uning untuk 

memperkenalkan diri. Ia mulia berdiri dari duduknya.  
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 “Assalamu’alaikum, temen-temen,” ucap Uning 

dengan tersenyum malu-malu. Serentak semua men-

jawab salamnya. 

 “Nama saya Wahyuningsih. Biasa dipanggil Uni-

ng. Motivasi saya ikut ekskul ini karena saya ingin bisa 

bela diri agar bisa melindungi diri dari banyaknya 

kejahatan di luar sana. Selain itu, juga untuk mengisi 

waktu luang dan menambah pengalaman. Sekian dari 

saya. Terima kasih atas perhatiannya.  Wassalamu’alai-

kum.” Uning yang terakhir. 

 “Oke, temen-temen. Motivasi kalian cukup klasik 

dan hampir sama. Ingin bisa bela diri. Sebenarnya Karate 

ini bukan hanya sekadar belajar bela diri, tapi juga 

mengajarkan kebersamaan dan kekompakkan tim, juga 

meraih banyak prestasi. Banyak pertandingan yang 

diadakan setiap tahunnya. Senpai harap, kalian bukan 

hanya ingin bisa bela diri, tapi juga memboyong prestasi. 

Senpai harap, kalian jangan berhenti di tengah jalan. 

Sayang aja, kalian udah banyak latihan, cape, tapi ujung-

ujungnya gak ada hasil. Semoga kalian betah menjadi 
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anggota ekskul Karate, ya. Jangan lupa, setiap hari Sabtu 

sore kita latihan di sini!” jelas senpai. 

 Perkenalan selesai dan semua anggota 

dipersilahkan untuk pulang ke rumah masing-masing.  

Hari berikutnya~ 

 Hari jum‟at sepulang sekolah, Uning akan 

mengikuti liqo’ yang merupakan salah satu program 

ekskul Rohis. Liqo’ akan dilaksanakan di lapangan 

parkiran guru, di bawah pohon rindang. 

 Di sinilah Uning sekarang berada. Duduk 

melingkar di bawah pohon membuat udara yang terasa 

panas menjadi sejuk. Ia mendengarkan dengan raut 

wajah penuh tanda tanya dan penasaran.   

“Perempuan itu berharga. Jangan mau gampang 

di perdaya. Apalagi sama ikhwan yang tidak tau apa-apa. 

Jangan mudah tebar senyum manis ke ikhwan. Kita tidak 

tau apa yang ada di pikiran mereka. Perempuan yang 

baik adalah perempuan yang mampu menjaga pandangan 

dari apa saja yang diharamkan. Apalagi ada yang bilang 
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„Dari mata turun ke hati”. Wah, bahaya tuh. Bisa 

mendatangkan syahwat yang akan membawa kepada 

maksiat jika kita tidak mampu untuk mengontrolnya. 

Itulah sebabnya, adik-adik. Islam sebagai agama yang 

Allah Ridhoi memiliki aturan-aturan untuk menjaga kita 

hamba-Nya dari tipu daya dunia. Jagalah pandangan dan 

bantulah ikhwan untuk bisa menjaga pandangan juga 

denga berpakaian menutup aurat. Menjaga iffah dan 

izzah sebagai muslimah sholihah.” 

 “Kak, kalo ke kakak kelas gimana? Nanti kalo 

gak senyum atau nyapa, di sangka sombong.” Semua 

orang yang sedang mendengarkan sontak menoleh ke 

sumber suara dan membenarkan apa yang Uning kata-

kan. 

 “Iya, kak. Waktu itu juga Raysha lewat, terus ada 

kakak kelas yang manggil, tapi Raysha lewat aja. Abis 

itu, mereka ngomong kalo Raysha sombong,” sahut Kak 

Ray yang pernah merasakan hal yang sama. 

 “Gapapa. Yang namanya hijrah itu gak ada yang 

mudah. Pasti ada lika-likunya. Banyak ujian sana-sini. 
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Diledek, dicemooh, dijauhi, bahkan sampai dimusuhi. Itu 

belum seberapa daripada apa yang di rasakan Rasulullah 

pada zamannya. Kita sebagai umatnya, harusnya bisa 

meneladani kehidupan Rasulullah,” jawab Kak Elisa 

dengan tenangnya.  

Setelah jarum jam menunjuk angka 5, liqo’ kali 

ini di akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhaanaka 

Allahumma wabihamdika asyhaduallaailaaha illa anta 

astaghfiruka wa atuubuilaiik. 

 Minngu ini merupakan minggu yang sibuk bagi 

Uning. Berkat rasa penasarannya terhadap beberapa 

ekskul, akhirnya ia mencoba untuk mengikuti sem7ua 

ekskul yang menarik perhatiannya. Sayangnya, ekskul 

Padus tidak bisa ia coba karena waktunya yang bentrok 

dengan ekskul Rohis.. Hanya ada 3 ekskul yang ia pilih. 

Akhirnya, ia memilih ekskul Rohis, KIR, dan Karate. 
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Meraih Prestasi 

 

ulan September akan dilaksanakan seleksi 

untuk mengikuti OSN tingkat kabupaten. 

Uning yang tidak mau melewatkan 

kesempatan ini, ikut mendaftar kepada guru yang 

bersangkutan. Uning mengambil mata pelajaran 

Matematika. Selain karena dia suka meng-hitung, 

menurutnya Matematika lebih ringan dari mata pelajaran 

eksakta yang lainnya.  

  Hari Rabu, sepulang sekolah, seleksi akan dilak-

sanakan. Seleksi dilaksanakan di Ruang Aula, lantai 3, 

Gedung B. 

 “Banyak sekali siswa-siswi yang ikut seleksi. 

Bahkan hampir semua teman SMP-ku mengikuti seleksi 

B 



 
26 

ini,” gumam Uning sambil celingukan menengok ke 

sekitar. Lalu, ia menunduk. Merasa tidak yakin. Tiba-

tiba, bayangan masa lalu menghampirinya. 

 Jangan merasa menyesal atas kekalahanmu. Tapi 

menyesal-lah saat kamu tidak mencoba sama sekali, 

sehingga tidak ada yang bisa kamu dapatkan.Menang-

kalah sudah biasa. Jika kamu menang, itu adalah bonus 

dari usaha dan doa-mu. Jika kamu kalah, ada ilmu dan 

pengalaman yang kamu dapatkan. Itu adalah bagian 

prestasi yang bisa membantumu menghadapi sesuatu 

yang lebih berat di masa depan. 

 Uning tersadar dari lamunannya. Ia melangkah-

kan kakinya untuk masuk ke dalam kelas. Setiap mata 

pelajaran memiliki satu guru pembimbing. Sebelum 

seleksi dimulai, siswa-siswi di absen terlebih dahulu. 

Kemudian, memperkenalkan diri masing-masing. 

Setelah itu, paper tes dibagikan ke setiap siswa-siswi 

sesuai mata lomba yang di ambil. Seleksi dimulai. Tidak 

ada yang bersuara. Semuanya sibuk dengan kertasnya 

masing-masing. Tiba-tiba, “Anjay. Susah banget,” 

celetuk salah satu siswa yang berada di sebelah kanan 
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yang merupakan bagian mata lomba Fisika. Semua orang 

menatapnya dengan pandangan bertanya dan ada pula 

yang merasa konsentrasinya terganggu. “Eh, maaf-

maaf,” sesalnya setelah menyadari bahwa dirinya menjdi 

pusat perhatian. Semuanya kembali pada kertasnya 

masing-masing.  

 Enam puluh menit berlalu. Soal matematika yang  

berjumlah sepuluh, ada yang hanya terisi 2. Ada juga 

yang sudah terisi 5. Sisanya sudah menyerah sebelum 

berperang. Kertasnya hanya berisi soal saja, tidak ada 

jawaban. 

*** 

 Setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis, Uning 

mengikuti bimbingan dengan siswa-siswi lainnya yang 

lolos seleksi minggu lalu. Mereka di ajar oleh guru pem-

bimbing. Di minggu pertama, semuanya hadir. Tapi, di 

minggu berikutnya siswa-siswi yang hadir semakin 

sedikit. 

 “Biasa ini mah. Udah seleksi alam. Jadi, ibu gak 

perlu repot-repot buat adain seleksi lagi.” Terang Bu 
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Risma yang merupakan guru pembimbing mata lomba 

Matematika. Mereka yang hadir tersenyum mendengar 

pernyataan dari Bu Risma. Merasa sedikit lega karena 

saingan mereka tidak terlalu banyak. Ada 2 orang yang 

akan di ambil untuk mengikuti setiap mata lomba. 

Sekarang, masih ada 4 orang di depan dan samping 

Uning. Aku harus lebih giat belajar lagi! tegasnya pada 

diri sendiri.  

 “Ayo, anak-anak! Kita bahas soal minggu 

kemarin yang belum terjawab. 

 “Iya, bu,” sahut siswa-siswi dengan serentak. 

 “Coba, nomor 1 jelaskan, Uning!” Pinta Bu 

Risma. 

 “Iya, bu. Jadi temen-temen, nomor satu itu 

pertama kita gunakan pembuktian dengan cara memilih 

salah satu orang untuk dijadikan percobaan. Jika ada 

yang tidak sesuai, berarti bukan dia orangnya. Setelah 

itu, lakukan percobaan kepada orang yang lainnya. Jika 

ada yang sesuai, berarti itu orangnya,” jelas Uning 

terbelit-belit. Ia menunduk dan memasang wajah 
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bingung. Benar atau tidak, ya?, pikirnya sambil 

menggaruk tengkuk. 

 “Oke, terima kasih sudah menjelaskanya. 

Bagaimana yang lainnya? Ada yang ingin di tanyakan 

atau masih bingung?” Tanya Bu Risma. 

 “Tidak, bu.” 

 “Oke. Semua mengerti, ya.” 

 Lagi, jarum jam sudah menunjuk angka 5 yang 

menandakan bahwa siswa-siswi SMAN 1 Dramaga 

harus segera meninggalkan sekolah dan kembali ke 

rumah masing-masing. 

*** 

 Seperti sabtu-sabtu sebelumnya, setelah mengi-

kuti ekskul Rohis, kini Uning mencari kelas yang 

beranggotakan ekskul KIR. Setelah menyusuri koridor 

sekolah, akhirnya ia menemukan kelasnya. Ia mengucap 

salam yang dijawab oleh orang yang berada di dalam 

kelas. Ia mencari seseorang, tapi tidak menemukannya di 
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dalam kelas. Lalu, ia mengeluarkan ponselnya dan 

menghubungi seseorang. 

    Kak, ada dimana? 

 Kakak lagi ngajar yang  

buat olompiade Matematika 

di kelas belakang perpus.  

Kalo mau gabung, kesini aja. 

   Iya, kak. Aku ke situ, ya. 

Uning melangkahkan kaki menuju kelas yang 

berada di belakang perpustakaan. Ada 2 orang yang 

sedang belajar dengan Kak Akmal. Mereka adalah Kak 

Nadya dan Kak Mutiara. Ya. Uning mengenal masternya 

Matematika itu dari minggu kedua ia mengikuti ekskul 

KIR dan yang membuatnya terkejut adalah Kak Akmal 

juga mengikuti ekskul Rohis. Dari situlah ia mengenal 

kakak kelasnya itu. 

 “Assalamu’alaikum,” ucap Uning yang masih 

berada di luar kelas. Setelah menjawab, Uning di 
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persilahkan masuk. Uning melangkahkan kaki meng-

hampiri mereka bertiga. Dengan ragu, ia mendudukkan 

diri di samping Kak Nadya dan Kak Mutiara. Uning 

hanya memperhatikan kertas yang ada di atas meja. 

Sesekali mengerutkan kening tanda tak mengerti. 

Mereka sedang mengerjakan soal yang waktu hari kamis 

dibagikan. Tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 

setengah empat. Waktunya sholat Ashar. Belajar pun 

ditunda. Semuanya beranjak menuju masjid.  

 Selesai sholat, mereka kembali ke kelas XI MIPA 

1. Kedua kakak kelasnya pamit untuk pulang duluan. 

Kini tinggal tersisa Uning dan Kak Akmal.  

 “Mau belajar dari mana? Dari awal atau pelajaran 

kelas 12?” Tanya Kak Akmal. Uning terbengong 

mendengarnya. 

 “Dari awal aja, kak. Pelajaran kelas 12 mah 

masih berat,” jawab Uning. 

 Akhirnya mereka larut dalam keseriusan belajar 

dan mengajar. Tak terasa, langit sudah gelap. Adzan 

Maghrib berkumandang. Akhirnya mereka menghenti-
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kan pembelajaran dan membereskan alat tulis ke dalam 

tas. Mereka berjalan menuju masjid untuk melaksanakan 

sholat Maghrib. Setelah sholat, mereka pun pulang ke 

rumah masing-masing. 

*** 

 Tahun telah berganti. Tidak ada bimbingan untuk 

olimpiade dari bulan November akhir sampai awal 

Februari.  

Hari Rabu, Kelas X MIPA 1 sedang freeclass. 

“Ning, ada yang nyari-in nih,” ucap Silva yang ada di 

luar kelas. Uning yang sedang tertawa, tiba-tiba 

menghentikan tawanya masih dengan senyum bekas 

tawanya. 

 “Bohong meureun,” tuduhnya, lalu tertawa lagi. 

Bukan tanpa sebab ia mengatakan itu. Hal itu karena 

temannya memang suka jahil. Jangan salahkan Uning 

kalau dia tidak mudah percaya. Lagian, jarang sekali ada 

yang mencarinya. 
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 “Jih. Liat weh sendiri kalo gak percaya mah,” 

kesal Silva sambil menunjuk keluar kelas. Dengan 

setengah percaya, Uning melangkahkan kaki keluar 

kelas. Sampai di daun pintu, ia tertegun sekaligus 

terkejut. 

 “Eh, kak. Ada apa, ya?” Tanya Uning penasaran 

melirik ke arah Kak Akmal yang sedang bersandar di 

tiang sebelah kiri Uning. Lalu, Kak Akmal 

mengisyaratkan Kak Nadya untuk menjelaskan. 

 “Ning, kamu ikut Olimpiade Matematika, ya. 

Pulang sekolah langsung ke perpustakaan aja,” jelas Kak 

Nadya. Uning terkejut bukan main. Hal itu, bisa 

dibuktikan dengan bola matanya yang sedikit membesar. 

 “Eh, aku, kak?” Tunjuknya pada diri sendiri. 

“Emang kakak kelas yang lain kenapa?” Tanyanya lagi. 

 “Bu Risma yang nentuin, udah kamu ikut aja. 

Itung-itung dapet pengalaman. Ya?” Tanya Kak Nadya 

memastikan. 
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 “Hmm. Gimana, ya?” Tanyanya yang ditujukan 

untuk dirinya sendiri. “Ya udah, kak. Aku ikut,” 

jawabnya di barengi dengan senyum manisnya. 

 “Ya udah, pulang sekolah ke perpustakaan, ya.” 

 “Iya, kak.” 

 Uning masuk ke kelas kembali dengan perasaan 

syukur dan takut. Ia sangat bersyukur bisa ikut olimpiade 

yang sangat bergengsi ini. Tapi, ia juga takut akan 

mengecewakan orang yang telah memilihnya. Tapi, ia 

akan mencoba. Dengan mengucap Bismillah, ia bertekad 

untuk bersungguh-sungguh mengikuti olimpiade ini.     

*** 

Dua minggu sebelum perlombaan, siswa-siswi 

yang menjadi perwakilan di setiap mata lomba terus 

dilatih dengan mengerjakan soal-soal olimpiade. Sampai 

waktu itu tiba.  

 Pagi ini, peserta olimpiade sudah berkumpul di 

parkiran guru. Sebelum berangkat, mereka mendapat 

konsumsi untuk sarapan pagi. Sambil menunggu yang 
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belum datang, mereka sarapan bersama di koridor depan 

ruang TU. Setelah semuanya berkumpul, semuanya 

menuju ke kendaraan yang telah di sediakan pihak 

sekolah. Ada 1 mobil guru, 1 mobil sekolah, dan 1 

angkutan Umum. Setelah semuanya siap, mobil segera 

melaju menuju tempat tujuan. SMAN 2 Cibinong. 

 Sesampainya di tempat tujuan. Seluruh peserta 

langsung melakukan registrasi ulang. Uning segera 

menuju ke barisan yang menunjukkan mata lomba 

Matematika. Setelah registrasi, Uning kembali ke 

rombongan. Apel pembukaan akan segera di mulai. 

Peserta berbaris sesuai mata lomba. 

  Setelah apel, peserta di arahkan untuk ke kelas 

yang sesuai dengan mata lomba. Uning melangkah 

menuju kelas yang dituju. Setelah mengucap salam, ia 

masuk ke dalam kelas. Jantungnya berdebar dengan 

cepat. Tidak lama, pengawas masuk. Memberi arahan 

kepada peserta tentang jalannya tes. Waktunya hanya 

120 menit saja. Setelah itu, tes pun di mulai. 
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 Enam puluh menit telah berlalu. Sudah banyak 

yang menyerah dan tidak mengerjakan satu soal pun. Di 

mejanya, Uning terlihat serius menatap kertas yang ada 

di depannya. Ia terus mencoba mengotret soal. Ia sangat 

gugup. Tidak bisa konsentrasi. Berapa kali pun ia 

mencoba, tetap tidak menemukan hasilnya. Ia hanya 

mengisi satu soal saja, itu pun dia tidak terlalu yakin. 

 Waktu sudah habis, paper tes segera dikumpul-

kan. Peserta segera meninggalkan kelas setelah 

pengawas keluar. Uning langsung menemui Kak Nadya 

yang sedangduduk di bangku panjang di depan kelas. 

 “Kakak!” Panggil Uning 

 “Eh, Ning. Gimana? Bisa gak? Ke-isi berapa?” 

Tanya Kak Nadya bertubi-tubi. 

 “Alhamdulillah, kak. Ya, gitu deh.” 

 “Oh gitu, ya. Ayo kita cari yang lainnya!” Ajak 

Kak Nadya tanpa banyak tanya. 
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 Setelah menemukan rombongan, peserta yang 

sudah menyelesaikan tes di arahkan untuk mengambil 

konsumsi yang ada di panitia. Setelah semua peserta 

makan, semuanya melangkah menuju banner acara 

untuk melakukan sesi foto. Setelah berfoto, mereka 

menonton hiburan yang diadakan tuan rumah. Acara hari 

ini di tutup dengan Apel Penutupan. Setelah itu, 

semuanya menuju parkiran untuk pulang. 

  Satu minggu berlalu. Hasil tes pun di bagikan. 

Uning yang sedang menatap poselnya hanya terdiam. Ia 

memang sudah yakin bahwa dia tidak akan lolos. Tapi, 

ternyata rasanya sangat sakit. Uning pun merenung. 

 Di lain sisi, semua peserta mata lomba dari 

sekolahnya tidak ada yang masuk 5 besar. Hanya ada 

satu orang yang masuk 10 besar. Ia adalah peserta mata 

lomba Fisika. 
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Kakak Baru 

 

abtu malam, Uning sedang mengerjakan 

tugas sekolah di atas kasur. Sedang fokus 

mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notif yang 

masuk. Chat pribadi? Alisnya menyatu tanda ia terkejut 

dan bingung. Jarang sekali ada yang menghubunginya 

secara pribadi. Terlebih yang menghubungi adalah 

seorang laki-laki. Ternyata  kakak kelas. Kak Ahmad? 

Tidak ingin disebut sombong, ia pun membalas chat itu. 

    Wa’alaikumussalam 

 Apa kabar? 

    Alhamdulillah baik, kak. 

 Gimana tadi ekskulnya? 

S 
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    Kegiatannya seru, kak. 

Temen-temen nya juga 

baik, apalagi kakak-

kakaknya.  

 Kira-kira, ada kritik dan saran 

  gak buat kegiatan selanjutnya? 

Hmm. Menurut saya, antu 

siasme dari anggotanya 

kurang, kak. Jadi, kegiatan 

nya harus bisa menarik 

perhatian anggota,kak. 

 Oke. Terima kasih atas kritik  

dan sarannya. Semoga kamu  

bisa betah di ekskul ini, ya.  

   Iya, sama-sama. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum 

   Wa’alaikumussalam 
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 Sejak saat itu, ia menjadi sering berkomunikasi 

dengan kakak kelasnya. Baru kali ini Uning memiliki 

kakak kelas yang bisa dekat dengannya. Uning merasa 

memiliki seorang kakak. Kakak yang didambakannya 

akan melindunginya dari banyaknya kejahatan di luar 

sana. Ia sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan 

orang yang membuat hari-harinya lebih berwarna. 

*** 

“Assalamu’alaikum, kak,” ucap Uning. 

“Wa’alaikumussalam. Ada apa, dek?” Tanya 

kakak kelas perempuan di depannya. 

“Kakak rohis, ya?” Tanya Uning denganwajah  

sumringah. 

“Iya. Kenapa, dek?” Tanya kakak rohis dengan 

suara lembutnya. 

“Kakak namanya Kak Syifa, ya?” Tanya Uning 

balik.  

“Iya. Kok bisa tau?” Tanya Kak Syifa penasaran. 
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“Tadi, aku denger ada yang manggil nama kakak, 

terus kakaknya nengok, hehe,” jelas Uning dengan 

kekehannya. 

“Owh gitu. Kamu Uning, ya?” Tebak Kak Syifa 

membuat Uning terkejut. Ia terbengong. Padahal, dari 

tadi tidak ada yang memanggilnya. Kenapa Kak Syifa 

bisa tau? 

“Gak usah kaget gitu, kali. Hahaha,” Kak Syifa 

tawa dengan anggunnya. “Kamu itu fans-nya Raysha. 

Katanya dia suka sama kamu, keliatan sholihah, baik, 

banyak prestasi lagi,” lanjut Kak Syifa dengan antusias. 

“Loh, kok kakak bisa tau?” 

“Kamu sih, kalo jalan liat ke bawaah terus. 

Keliatan banget gak percaya diri-nya. ” Ujar Kak Syifa. 

“Hehe..” kekehnya. 

Setelah mengenal lama dan sering bertegur sapa, 

apalagi dalam satu ekskul yang sama, mereka menjadi 

dekat layaknya adik-kakak.Uning sangat senang dengan 

hal itu. Ia yang merupakan anak sulung bisa merasakan 
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kasih sayang seorang kakak. Uning akan selalu bersikap 

baik dan tidak mau mengecewakan kakaknya. Kakak 

yang selalu ia peluk saat bertemu. Kakak yang membuat 

keresahan di hatinya sedikit berkurang saat memeluknya. 

Kak Syifa namanya. 
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Tanggung Jawab 

 

i tahun kedua mengikuti ekskul rohis. 

Uning mendapat tawaran untuk menjabat 

sebagai sekretaris utama. Uning tidak 

banyak mengerti tentang berorganisasi. Tapi, ia teringat 

kata-kata gurunya dulu. 

 Jangan pernah merasa tak mampu. Jalani 

semuanya karena Allah. Insya Allah kamu akan mampu 

menjalaninya. Walaupun badai menghadang, akan 

selalu ada pertolongan Allah dalam berbagai rupa dan 

bentuk. Teruslah mencoba dan berusaha. Hal yang 

mustahil pun akan menjadi nyata jika kita senantiasa 

mengikutsertakan Allah di dalamnya.   

 D 
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 Akhirnya, dengan sedikit keraguan, Uning 

menerima tawaran tersebut. 

*** 

 Pada kepengurusannya tahun ini, Badan 

Pengurus Harian (BPH) Rohis mulai merancang rencana 

satu tahun ke depan selama kepengurusan. Setelah sholat 

Ashar, Uning menghampiri ketua rohis yang berada di 

teras masjid. 

 “Assalamu‟alaikum, Ai. Kita mau ngadain rapat 

kapan, nih?” Tanya Uning.   

 “Wa‟alaikumussalam. Besok aja, Ning. Soalnya 

hari ini saya ada kerkom,” jawabnya. 

 “Owh gitu. Tempatnya mau dimana?” 

 “Di sekolah aja. Besok kita cari kelas yang 

kosong. Tolong umumin di grup BPH ya, Ning.” 

Titahnya. 

 “Oke deh, nanti malem saya kabarin, ya. Kalo 

gitu, saya duluan.” Setelah mengucap salam, Uning 
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langsung pergi kembali ke kelas untuk mengerjakan 

tugas. 

*** 

Keesokan harinya... 

 “Semuanya sudah hadir yah?” Tanya Ai. 

 “Alhamdulillah sudah.” Jawab Uning. 

 “Oke. Langsung kita mulai ya. Sebelumnya, mari 

kita buka rapat kali ini dengan membaca basmalah 

bersama-sama.” 

 Bismillahirrahmanirrahim. 

 “Pertama, kita akan membahas tentang program 

kerja satu tahun ke depan selama kepengurusan kita” Ai 

mulai menjelaskan, sedangkan Uning dan yang lainnya 

mendengarkan dengan seksama. 

 “Kedua, kita akan membahas tentang Divisi 

beserta program kerja masing-masing divisi.” Ai 

menjeda, “Bagaimana dengan program untuk tahun ini? 

Apakah akan mengikuti program tahun lalu atau ada 
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yang ingin di tambahkan atau di kurangi?” Tanya Ai. Ia 

melirik satu persatu anggotanya. Satu menit, hening. 

Sampai Uning menjawab, “Maaf sebelumnya, Ai. Kami 

masih bingung. Bagaimana kalau kita adakan rapat 

umum untuk seluruh pengurus? Menurut saya, program 

kerja satu tahun ke depan adalah program bersama, 

bukan hanya BPH. Jadi, kita bisa bertukar pikiran 

dengan seluruh anggota.” 

 “Hmm.. Sepertinya lebih baik begitu. Oke, 

sekarang kita lompat ke pembahasan kedua. Bagaimana 

dengan pembagian divisi? Apakah anggotanya masih 

seperti tahun lalu atau akan ada perombakan anggota 

divisi?” Tanya Ai untuk ke sekian kali. 

 “Menurut saya, lebih baik di rombak saja. Karena 

sepenglihatan saya, ada satu divisi yang lebih menonjol 

dari divisi lainnya,” ujar Vina. 

 “Iya sih. Aku juga lihatnya begitu. Dalam divisi 

itu anggotanya rajin-rajin. Suka deh aku,” ucap Uning 

dengan girangnya. 
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 “Iya. Lebih baik mereka kita pecah ke divisi yang 

lainnya supaya divisi lain juga terlihat,” tambahnya. 

 “Oke. Jadi, untuk divisi akan kita rombak dan 

untuk program kerja akan kita bahas di rapat umum 

nanti. Rapat hari ini cukup sekian. Terima kasih atas 

kehadirannya. Sebelum rapat di tutup, alangkah baiknya 

kita akhiri rapat kali ini dengan membaca hamdalah doa 

kafaratul majelis bersama-sama.” 

 Alhamdulillah. Subhanakallahumma wabiham-

dika asyhadualla ilahaillaanta astaghfiruka wa atubu-

ilaik. 

 “Sekian, Wassalamu‟alaikum”    

   “Wa‟alaikumussalam.” 

 Setelah bersalaman, semuanya kembali ke rumah 

masing-masing. 

*** 
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 Hari Sabtu selanjutnya, rapat umum di adakan di 

teras masjid yang dipimpin oleh ketua rohis. Semua 

anggota telah berkumpul dan duduk dengan rapi. Untuk 

ikhwan di sebelah kiri dan akhwat di sebelah kanan, di 

antranya di batasi hijab.  

 “Sebelumnya... ROHIS FURQAN SMANIDA!” 

 Bersama dalam Ukhuwah 

 Bergerak dalam Dakwah 

Ikhlas fiisabilillah 

Allaahuakbar! 

“Takbir!” 

“Allahuakbar!”  

“Oke semuanya... Assalamu‟alaikum warahmatu-

llahi wabarakatuh,” salam Ai dengan semangat. 

“Wa‟alaikumussalam warahmatullah wabara-

katuh,” jawab semua anggota tak kalah semangat. 

Seperti biasa, rapat diawali dengan basmalah.  
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 “Kalian sudah tau kenapa di kumpulkan di sini?” 

 “Tidaak!!” Jawab anggota dengan serentak 

 “Oke. Jadi, kali ini kalian dikumpulkan untuk 

membahas program kerja dan divisi. Untuk divisi, akan 

dilakukan perombakan anggota, terutama divisi Ukh-

Mus (Ukhuwah dan Muslimah).” Jelas Ai.  

Hampir semuanya mendengarkan dengan 

seksama. Tidak dengan anggota Ukh-Mus yang sudah 

misuh-misuh khawatir salah diantara mereka akan di 

pindahkan. Sebagai sekretaris, Uning mulai menulis 

nama-nama divisi di papan tulis. Div. Dakwah, Div. 

Ukh-Mus, Div. Syi‟ar, dan Umaro‟ (BPH).   

 “Oke. Sebelumnya, siapa yang mau masuk ke 

Divisi Dakwah?” Tanya Ai. Begitu seterusnya sampai 

semua anggota masuk ke divisi yangdi inginkan. Uning 

terus menuliskan nama-nama anggota sampai selesai. 

 Setelah pendataan, dilakukan pemerataan di 

setiap divisi supaya seimbang. Divisi Ukh-Mus yang 

bernggota lebih banyak, sebagian anggotanya di 
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pindahkan ke dalam divisi lainnya. Kecuali BPH. Karena 

BPH di pilih langsung oleh pembina atau atas hasil 

musyawarah kepengurusan tahun lalu. 

*** 

 Sepulang sekolah, seperti biasa, Uning 

menyempatkan diri untuk mampir ke masjid. Ia melihat 

adik kelasnya sedang piket masjid. 

 “Masyaallah, kamu rajin ya,” Puji Uning. 

 “Hehe. Enggak kok kak, ini mah karena piket 

aja,” jawab Nurul. 

 “Gapapa, berarti kamu udah bertanggungjawab 

sama tugas yang kamu emban,” ujar Uning. 

 “Iya, alhamdulillah kak. Kak, aku mau curhat 

boleh gak?” 

 “Iya, silahkan aja.” 

 “Tapi aku malu kak.” 

 “Kenapa? Tentang ikhwan?” 
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 “Ihh. Kok kakak tau sih?” Tanyanya dengan 

malu-malu. 

 “Tau lah, udah keliatan dari sikap kamu juga.” 

 “O iya ya?” 

 “Iyaa, Nur.” 

 “Gini kak, aku lagi suka sama ikhwan. Tapi, aku 

takut berlebihan, kak. Gimana ya caranya buat ngontrol 

hati kita biar gak terus mikirin dia.?” 

 Uning terdiam. Sungguh. Ini juga pernah menjadi 

salah satu pertanyaannya waktu dulu, bahkan sampai 

sekarang. Ia pun masih terjebak dalam perasaannya 

terhadap seseorang yang entah bagaimana keadaannya 

saat ini. Banyak buku-buku yang pernah ia baca, tapi 

belum ada yang bisa membuka pikirannya untuk 

melangkah maju. Tapi, ia harus memberikan jawaban 

terbaik untuk adik kelasnya.  

 “Gini deh, jawab yang jujur ya. Gapapa, gak 

bakal kakak gigit kok. Dia-nya satu sekolah?” 
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 “Iya.” 

 “Satu kelas?” 

 “Enggak.” 

 “Satu ekskul?” 

 “Iya.” 

 “Sering ketemu?” 

 “Jarang sih.” 

 “Sejak kapan?” 

 “Dari pertama ketemu.” 

 “Di rohis?” 

 “Iya, kak.” 

 “Kenapa bisa suka.” 

 “Hmm.. Gatau kak. Tapi, kadang kalo ketemu 

gak sengaja tatap mata. Mungkin karena itu ya?” 
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 “Nah, kamu tau sendiri akar permasalahannya 

berasal dari mana kan?” Nurul terdiam dan terlihat 

sedang berpikir. Lalu menggelengkan kepalanya tanda 

tidak mengerti. 

 “Oke, kamu tau kamu suka dia dari awal karena 

sering tatap-tatapan mata kan? Jadi, kamu bisa 

memulainya dengan menjaga pandangan kamu. 

Tundukan pandangan saat bertemu. Tapi, hati-hati 

tersandung.” 

 “Hmm.. Iya juga ya kak. Yaudah kak. Makasih 

atas nasehatnya. Lain kali aku boleh curhat lagi kan?” 

 “Iya, silahkan aja. Insyaallah kakak akan 

dengarkan.” Setelah curhat, Uning segera bangkit dan 

pulang ke rumah. Hatinya sedikit merasa melompong 

setelah memberi nasehat kepada adik kelasnya. Ia pulang 

denga langkah riangnya. 
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Mencoba Melepas 

 

ning ingin bisa fokus untuk menghafal Al-

Qur‟an. Tapi, ada sesuatu yang 

mengusiknya. Tidak biasanya ia peduli 

kepada seseorang. Seseorang yang tidak seharusnya ia 

pikirkan. Seseorang yang memiliki arti dalam 

kehidupannya. Keadaannya membuat Uning selalu 

merasa khawatir.  

 Jangan salahkan Uning jika berkata demikian. 

Entah kenapa, informasi tentangnya selalu masuk ke 

telinga Uning dengan sengaja ataupun tidak disengaja. 

Tapi, sepertinya keadaan hati Uning lebih 

mengkhawatirkan. Ia ingin melepaskan beban yang ada 

di hatinya. Ia ingin fokus kepada pendidikannya dan 

U 
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mimpinya. Uning gelisah dan tidak tenang. Untuk itu, ia 

memutuskan akan melakukan sesuatu yang mungkin 

akan disesalinya. Ia sudah tidak mampu menahannya. 

Sebelum bertindak, Uning berdoa kepada Allah. 

Ya Allah. Hati-ku resah. Aku ingin melepaskan-

nya. Melepaskan perasaanku yang tidak seharusnya ada. 

Untuk itu, Aku memohon izin-mu untuk mengungkapkan 

rasa ini kepadanya. 

 Aku tau dia sedang menyukai siapa. Aku tidak 

akan memintanya untuk membalas perasaan-ku. Aku 

hanya ingin mengungkapkannya. Setelah itu, selesai. 

Jika ini baik untukku, semoga Engkau lancarkan. 

Tapi, jika ini buruk untukku, semoga Engkau 

mencegahnya dengan cara apapun. 

Laahaula walaaquwwata illaabillaah 

 Dengan tangan sedikit gemetar, Uning 

mengambil ponsel yang ada di atas lemari buku. Ia 

menghubungi kakak kelasnya yang sudah lama tidak dia 

hubungi. 
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   Assalamu’alaikum, kak.  

Besok sibuk gak? 

 Wa’alaikumussalam 

 Besok pagi ada jadwal 

ngajar, terus siangnya 

ada les. Kenapa?  

Aku pengen ngomong sesu 

atu. Tapi, kalo sibuk, gak 

jadi deh. Nanti aja. 

 Mau ngomong apa? 

    Hmm. Enggak deh. 

 Kakak kelasnya yang sudah terlanjur penasaran, 

akhirnya membatalkan jadwal mengajarnya dan 

menanyakan tempat untuk bertemu. Setelah merunding-

kannya, akhirnya mereka memilih tempat yang biasa 

dikunjungi. Kampus Institut Pertanian Bogor.  
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 Setelah menghubungi kakak kelasnya, Uning 

duduk termenung di atas kasur. Memikirkan apa 

sekiranya yang akan terjadi esok hari.   

*** 

 Uning sedang duduk di angkot Kampus Dalam. 

Mengambil ponsel dari dalam tas. Ia memeriksa notifi-

kasi di aplikasi Whatsapp.  

 Ting. Ada chat yang masuk. Ia segera membuka 

chat-nya. 

Ning, ada dimana? 

   Udah deket, kak. 

Kakak udah sampe,  

kakak tunggu di GWW, ya. 

   Iya, kak. 

“Kiri, bang,” ujar Uning. Angkot berhenti dan 

Uning keluar. Ramai sekali, pikirnya. Uning melanjut-

kan langkahnya menuju GWW. Ia melihat kakak 
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kelasnya sedang duduk menunggu sambil menatap 

ponselnya di anak tangga ke-3 yang berada di sayap 

kanan GWW. 

“Kak!” Panggil Uning. 

“Ning. Mau dimana?”  

“Terserah kakak aja,” jawab Uning. 

“Ya udah. Ayo kita cari tempat!” Ajak Si Kakak. 

Mereka pun beranjak dari GWW untuk mencari tempat 

yang nyaman. Uning mengikuti di belakang. Memikir-

kan apa saja yang akan disampaikannya nanti. 

Robbisyrohlii shodri wayassirlii amrii wahlul’uqdatam-

millisaani yafqohuuqouli, doanya dalam hati.   

 “Di sini aja,” ucap Si Kakak. 

 “Ya udah, iya,” sahut Uning. 

 Di dalam gedung Fakultas Pertanian, Ada bebe-

rapa meja di sini.  Setiap meja memiliki bangku panjang 

di kedua sisinya. Mereka pun mendudukkan diri di sisi 

yang berbeda.   
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 “Mau ngomong apa?” Tanya Si Kakak. Uning 

terdiam cukup lama. “Kok diem?” Tak ada jawaban. 

“Kakak kaget loh. Tiba-tiba kamu nge-chat pengen 

ngomong sesuatu. Gak kaya biasanya.” Masih tidak ada 

sahutan dari lawan bicaranya. “Ada masalah? Di rumah? 

Di sekolah? Orangtua? Atau ada masalah sama temen?” 

Tanyanya lagi. 

 “Kakak,” cicit Uning. 

 “Hah? Kakak?” Tunjuk Si Kakak pada dirinya 

sendiri. “Kakak ada salah apa sama kamu?” Tanyanya 

lagi penasaran. 

 “Bukan gitu,” kilah Uning. 

 “Terus?” 

 “Maaf sebelumnya, kak. Aku mau cerita. Aku... 

lagi suka sama seseorang. Aku gak bisa fokus belajar. 

Terus kepikiran dia. Aku gak enak hati. Aku pengen 

ngelepasin perasaan ini, kak. Aku... gamau Allah marah 

karena aku terus kepikiran makhluk-Nya.” Jelas Uning. 

Si Kakak tertegun dan menatap lekat orang di 
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hadapannya. Sedangkan Uning, menundukkan kepala, 

melihat ke bawah meja, tepatnya ke arah sepatu yang ia 

kenakan. 

 “Dia-nya tau atau enggak?” Tanya Si Kakak. 

Uning menggelengkan kepala. Si Kakak kemudia 

menganggukkan kepala tanda mengerti. 

 “Kenapa kamu enggak coba ungkapin aja? Siapa 

tau bisa ngelepasin beban yang ada di hati kamu, kan?” 

 “Harus, ya?” Tanya Uning. 

 “Coba aja. Emang siapa sih orang yang kamu 

suka itu, yang bisa buat kamu jadi gini?” Tanya Si 

Kakak penasaran. Uning terdiam cukup lama. Kemudian, 

mulai mengangkat keplanya. Seraya berkata “Kakak,” 

dengan suara lirihnya. Si Kakak menampakkan wajah 

terkejutya. Terbukti dengan bola matanya yang semakin 

membesar setelah mendengar pernyataan Uning. 

 “Maksudnya? Kamu... suka sama kakak?” 

Tanyanya memastikan. Uning menganggukkan kepala. 

“Ya ampun. Kok bisa? Sejak kapan?” Tanyanya sambil 
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mengusap wajah. Uning menggeleng. “Hufftt. Kamu tau 

kan, kakak suka sama siapa?” Uning mengangguk. 

“Terus, kenapa bisa?” Uning menggeleng. 

 “Jujur... kakak pernah suka sama kamu.” Men-

dengar itu, Uning sontak mengangkat kepalanya yang 

tertunduk. Ia sedikit tidak percaya dengan apa yang 

didengarnya barusan. “Dulu, waktu pertama kakak liat 

kamu, kakak liat kamu beda dari yang lainnya. Wajah 

lugu kamu. Tutur kata kamu. Bahkan, ada satu kakak 

kelas kakak yang tau kakak suka sama kamu. Sampe kita 

ledek-ledekkan menggunakn inisial orang yang kita 

suka.” Uning tidak mampu untuk berkata, yang tadinya 

sudah merasa lega, tiba-tiba merasa di beri harapan. 

Hatinya terasa berbunga-bunga. Ia mulai lupa dengan 

tujuan awalnya. 

 “Untuk masalah belajar kamu di sekolah. Kakak 

gak mau sampe kamu gak fokus belajar cuma karena 

mikirin kakak terus. Kakak mau kamu bangkit lagi. 

Kamu masih punya cita-cita yang harus kamu raih. Kalo 

ada yang mau ditanyakan, silahkan. Insya Allah kakak 

jawab semampunya. Kalo kamu pengen belajar, 
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InsyaaAllah kakak bakal berusaha meluangkan waktu 

buat kamu. Apa ya, kata yang cocok? Nah, anggap aja 

kakak ngajak kamu berjuang bareng-bareng.”    

 Kakak ngajak kamu berjuang bareng-bareng. 

Kata itu terus rengiang di telinga Uning. 

 Hari demi hari, Uning melewatinya dengan 

senyuman yang terus mengembang. Ia merasa seperti 

punya ribuan kupu-kupu di dalam perutnya. Ia sangat 

bahagia. Setiap hari, ia sering curi-curi pandang ke arah 

Si Kakak jika tidak sengaja melihat. Ia semakin 

bersemangat setiap harinya. Ia merasa seperti punya 

pasangan yang ingin ia umumkan ke semua orang bahwa 

dia tidak sendiri lagi.  

 Uning lupa dengan tujuan awalnya. Uning 

melupakan prinsipnya. Uning melupakan niatnya. Uning 

melupakan rasa takut kepada-Nya. 

*** 
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  Hari ini, Uning sedang duduk di teras masjid 

bersama anggota rohis lainnya. Mereka sedang 

mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Pak Iyus. 

 “Walaataqrobuzzinaa innahuukaanafaahisyah 

wasaa asabiila. Jangan sekali-kali kita mendekati zina. 

Kenapa? Karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan 

seburuk-buruknya jalan. Mendekatinya saja tidak 

boleh,apa lagi melakukannya. Di akhir zaman ini, 

perbuatan zina di jadikan terasa indah, sehingga banyak 

memperdaya manusia yang lemah ilmunya dan imannya. 

Semoga anak-anak bapak yang ada di sini tidak termasuk 

ke dalamnya.” Uning yang mendengar kajian itu seakan 

tertampar. Uning langsung tertunduk dan memejamkan 

mata.  

Apakah ia sudah tertipu dengan indahnya 

berzina? Bahkan hanya mendekatinya saja ia merasakan 

keindahan itu. Apakah imannya lemah?  

Oh Allah... Ternyata aku sudah melampaui 

batasan. Apakah Engkau marah kepadaku, ya Allah? 

Apakah Engkau sudi mengampuni hamba-Mu yang hina 
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ini. Bagaimana caraku untuk bisa melepaskan diri dari 

mendekati zina?  

Aku menyayanginya. Apakah aku mampu untuk 

melepas-nya? Oh Allah... Aku tidak ingin meninggalkan-

nya, tapi aku pun tak ingin Engkau jauhkan diri ini dari-

Mu karena apa yang telah aku lakukan. Astaghfirullah. 

Uning membatin dengan mata yang berkaca-kaca. Tidak 

ada yang melihatnya karena semua fokus ke depan 

mendengarkan kajian. 

*** 

 Hari ini, Uning sudah membulatkan tekad, ia 

sudah menghubungi Si Kakak untuk bertemu di 

perpustakaan. Kini, ia berada di depan perpustakaan dan 

membuka pintu setelah mengucap salam. Hawa dingin 

menyambutnya. Sejuk. Ia menunggu di bangku yang 

tersedia. Ada beberapa orang di dalam perpustakaan. 

Ada yang sedang membaca, sedang mengerjakan tugas, 

bahkan ada yang tiduran di pojokan rak buku. Si Kakak 

terlihat masuk dan menghampiri Uning. 

 “Ning, mau ngobrol dimana?” 
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 “Di belakang aja, kak.” 

 Mereka pun melangkah melewati rak buku dan 

berakhir di ujung rak buku yang lumayan tersembunyi 

dari pandangan yang ada di depan. Mereka 

menghentikan langkahnya dan mendudukan diri 

berhadapan dengan jarak sekitar satu meter. 

 “Kenapa?” Tanya Si Kakak memulai obrolan. 

 “Kak, maaf sebelumnya. Aku... berhenti, ya?” 

Tanya Uning meminta izin. 

 “Hah? Maksud kamu apa? Kakak gak ngerti,” 

ucap Si Kakak meminta penjelasan. Uning menundukkan 

kepala, memilin ujung kerudung yang dikenakannya. 

 “Aku... Sayang sama kakak. Aku takut bakal 

egois. Apa lagi, aku tau kakak suka sama siapa,” Uning 

mulai berkaca-kaca. ”Aku gak mau kehilangan kakak 

gara-gara aku larang kakak deket sama yang lain. Pasti 

bakal sakit, kak. Untuk itu, karena perasaan aku masih di 

permukaan, sebelum mendalam...” Uning mulai terisak. 

“Aku.. Aku lebih baik berhenti di sini, kak. Kalo aku 
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berhenti saat perasaan aku udah dalam, pasti rasa sakit-

nya jauh lebih besar.” Uning menghentikan kalimatnya. 

Ia hanya mengatakan salah satu alsannya saja, tidak 

mengatakan alasan seluruhnya. Uning mulai mengangkat 

kepala untuk melihat reaksi dari Si Kakak. Si Kakak 

terdiam. Pandangan mereka bertemu. Si Kakak menatap 

Uning lekat. Beberapa detik mereka terdiam, sampai Si 

Kakak membuka suara setelah menghela napas dengan 

Uning yang kembali menundukkan kepala, menyiapkan 

diri untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan Si 

Kakak. 

 “Gini, Ning. Kakak itu paling gak suka liat orang 

yang deket sama kakak nangis kaya gini. Kakak pun gak 

suka sama yang namanya putus hubungan,” Si Kakak 

menjeda. “Kakak tau, kakak lagi suka sama seseorang. 

Tapi, kan gak ada yang tau ke depannya bakal gimana. 

Bisa aja kakak suka ke kamu,” lanjutnya. “Lagian, kakak 

juga gak mau kehilangan kamu. Kamu adalah salah satu 

orang yang berarti di kehidupan kakak,” ujar Si Kakak 

membuat Uning mengeluarkan air mata. Uning kembali 

gamang. 
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“Tapi, kalo ini keputusan kamu dan kamu merasa 

lebih baik setelah ini, kakak terima. Tapi, kakak minta 

satu hal dari kamu.” Uning menatap Si Kakak seolah 

bertanya. “Jangan putuskan komunikasi diantara kita, ya. 

Kamu boleh hubungin kakak kalo ada apa-apa.” Uning 

mengangguk. “Udah, jangan nangis. Nanti kakak dikira 

udah apa-apa in kamu lagi,” guyonnya membuat Uning 

tertawa dengan sisa air matanya. “Nah, gitu dong. Kan 

keliatan cantik kalo gitu,” goda Si Kakak membuat pipi 

Uning bersemu merah. 

Uning merasa sedikit lebih lega setelah mela-

kukan hal yang sulit. Rasa takut di hatinya sedikit 

berkurang, walaupun masih ada ketakutan yang lainnya. 

Hatinya masih terpaut pada Si Kakak. Ia takut tidak bisa 

menghilangkan nama Si Kakak dari dalam hatinya. Hal 

itu karena Uning baru pertama kali menyukai seorang 

kakak kelas. Tapi, ia tidak bisa terus seperti ini. 

Kemudian, ia bertekad untuk hanya menganggap Si 

Kakak sebatas kakak kelasnya saja. 
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Putus Asa? 

 

ari ini, tepatnya tanggal 27 Februari 2019, 

kedua kalinya Uning mengikuti OSN 

tingkat kabupaten dengan mata pelajaran yang sama. 

Entah mengapa, ia terlihat kurang bersemangat, antara 

yakin atau tidak yakin mengikuti OSN kali ini. Ia takut 

akan mengecewakan guru yang telah mempercayainya 

untuk mengikuti OSN lagi. Tempatnya pun masih sama 

seperti tahun lalu. 

 Ada yang berbeda dari olimpiade sebelumnya. 

Uning yang merasa resah bisa sedikit tenang karena ada 

seseorang yang memberi semanagat. Siapa lagi kalau 

bukan Si Kakak. Walaupun mereka jarang bertemu dan 

bertegur sapa, tapi mereka masih tetap berkomunikasi. 

Meski tidak sesering waktu dulu. 

 H 
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Ada 3 orang perwakilan di setiap mata lomba. 

Uning adalah satu-satunya peserta kelas XI di mata 

lomba ini. Sedangkan, yang lainnya kelas X. Adik 

kelasnya bernama Nizar dan Nando. 

 Kini Uning sedang berada di kelas mata lomba 

Matematika. Duduk dengan tenang dengan jantungnya 

berdebar. Semangat ya! Kakak tau kamu pasti bisa. Itu 

lah kata-kata yang selalu terngiang di pikirannya. Uning 

yang tadinya resah menjadi lebih tenang. Tapi, ia masih 

merasakan ketakutan yang sama. Takut gagal kembali. 

Takut mengecewakan kembali. Tapi, iya teringat dengan 

kata-kata guru SMP-nya dulu. 

 Kalo mau ikut lomba itu jangan berharap untuk 

menang, tapi berharaplah bahwa ilmu yang telah kita 

pelajari untuk perlomban itu akan berguna untuk kamu 

di masa depan. Jika menang, itu adalah bonusnya. 

 Uning pun menghela napas. Ia mulai mengerja-

kan paper tes di depannya. Kertas kotretan sudah penuh 

dengan angka-angka, tapi Uning baru saja mengerjakan 

5 soal. Tidak terasa, waktu sudah habis dan kertas segera 
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dikumpulkan ke pengawas yang ada di depan. Uning 

melangkahkan kaki menuju kedua adik kelasnya yang 

sudah menunggunya di depan kelas. Terlihat mereka 

sedang membicarakan sesuatu yang masih bisa di dengar 

Uning di jarak 5 meter dari posisinya kini. 

 “Eh, lu ke isi berapa?” Tanya Nando kepada 

Nizar. 

 “Anjay. Susah banget soalnya. Gue Cuma ke isi 

6. Kalo elu ke isi berapa?” Tanya Nizar balik. 

 “Gue ke isi 9. Itu juga gak yakin sih. Lo liat aja 

soalnya. Bikin enek tau gak,” balas Nizar yang di balas 

anggukan oleh Nando. 

 Uning yang mendengar itu merasa malu. Ia hanya 

mengisi 5 soal. Bagaimana kalau adik kelasnya ber-

tanya? Pasti ia akan merasa malu sekali. Ia yang sudah 

mengikuti olimpiade 2 kali, hanya bisa mengerjakan 5 

soal dari 10 soal. Ia merasa gagal dan kalah dari adik 

kelasnya sendiri. Uning melanjutkan langkahnya 

menghampiri mereka. Saat sampai di hadapan mereka, 

mereka langsung bertanya dengan nada antusias. 
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 “Kak, tadi ngerjainnya ke isi berapa?” Tanya 

Nizar. Hal yang Uning duga akhirnya terjadi. Dengan 

berusaha menutupi rasa malunya, ia menjawab sejujur-

nya dengan suara lirih. Mendengar jawaban Uning, ada 

raut tak percaya yang mereka pancarkan. Tapi, mereka 

tidak banyak bertanya setelahnya. 

 Uning merasa sudah kalah. Kalah oleh 

ketakutannya sendiri. Ia merasa kurang berusaha dan 

merasa tidak pantas menjadi perwakilan sekolahnya. Ia 

melupakan semua motivasi hidupnya. Ia melupakan 

nasehat-nasehat orangtua dan gurunya. Ia melupakan 

kata-kata semangat dari kakak kelas dan teman-teman-

nya. Lagi dan lagi. Ia melupakan semuanya. 

*** 
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Game atau ‘gim’? 

 

Kring kring 

am mata pelajaran sudah berganti. Pelajaran 

selanjutnya adalah mata pelajaran yang 

membuat siswa-siswinya menjadi pusing.  

Brak 

 “Assalamu’alaikum!” Seru Fiqoh yang merupa-

kan wakil ketua kelas setelah menggebrak pintu dengan 

kerasnya.  

 “Wa’alaikumussalam,” seru teman-temannya. 

 “Kaget anjay. Ada apa sih?” Tanya Shafa. 

 “Ada kabar gembira nih,” ujar Fiqoh. 

 J 
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 “Ada rapat guru, ya?” 

 “Pulang setengah hari, ya?” 

 “Apa besok libur?” 

 “Udahlah. Paling kabar kulit manggis ada eks-

traknya,” celetuk Cholis sekenanya.  

 “Yeeeeeeeh. Dasar, korban iklan,” sorak teman-

temannya. 

 “BUKAN!” seru Irfan memecah kegaduhan. 

 “Hari Sabtu libur,” lanjutnya. Seketika kelas 

kembali gaduh dengan Irfan sebagai sasaran sorakan. Di 

depan kelas, Fiqoh sudah menggerutu dengan wajah 

yang menahan kesal. 

 “Ck. Dengerin dulu atuh!” Seketika kelas 

kembali senyap. “Bu Winda gak masuk...” 

 “Yes. Akhirnya bisa sedikit rehat.” 
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 “Tapi, Bu Winda ngasih tugas dan besok pas 

mapel harus langsung dikumpulin,” lanjut Fiqoh dengan 

cengiran khasnya. 

 “Yaaaaah. Penonton kecewa ini mah. Katanya 

kabar gembira, ternyata kabar duka,” ujar Cholis dengan 

nada mendramatisir keadaan. “Iya, nih,” sahut yang 

lainnya dengan nada kecewa. 

 “Udahlah, mending kita main game aja. Tugas-

tugas teuing,” celetuk Ucok se-enaknya. “Hayu atuh 

geura login,” ajaknya kepada teman sejenisnya yang 

duduk di barisan paling belakang. 

 “Hih. Ca’ur maneh. Ya udah, ya. Yang penting 

gue udah nyampe-in amanat ke kalian,” pasrah Fiqoh 

akhirnya.   

 “Iyaa, Fiqoh,” sahut teman-temannya. 

*** 

 “Ning, kerjain, yuk!” Ajak Fiqoh. 
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 “Ayo!” Jawab Uning. Mereka pun mengerjakan 

tugas Fisika bersama. Baru menjawab 2 soal, Uning 

menguap dan matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, Uning 

meletakkan pulpen dan memposisikan kedua tangannya 

bersidekap sebelum menenggelamkan kepala di antara 

kedua tangannya. 

 “Yeeh. Malah tidur lagi,” gerutu Fiqoh melihat 

Uning tertidur. Dengan kesal, Fiqoh beranjak dari 

bangku dan meninggalkan Uning ke barisan belakang 

sebelah kanan untuk bergabung dengan Aldi yang 

sedang mengerjakan tugas juga. 

*** 

Ke esokan harinya~ 

Kring kring kring 

 Bel masuk baru saja berbunyi. Di awali dengan  

mendengarkan tadarus dan menyanyikan lagu Indonesia 

Raya. 

 “Assalamu‟alaikum,” ucap Bu Winda 
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Pelajaran pertama adalah Fisika. Uning yang 

sedang mengerjakan nomor 3 terkejut bukan main. Ia 

sontak mengangkat kepalanya seraya menjawab salam 

dengan seuara pelan dan merasa gelisah dengan denyut 

jantung yang terasa semakin cepat. 

 Bukan hanya Uning yang belum. Teman yang 

lainnya pun mayoritas belum mengerjakan semua. Ada 

yang baru mngerjakan. Ada yang baru setengah. Ada 

juga yang sudah tuntas mengerjakannya. 

“Tugasnya dikumpulkan kedepan Sekarang!” 

Seru Bu Winda membuat kelas menjadi gaduh mencari 

jawaban. 

“Eh, gue belum nih. Baru 1 soal masa.” 

“Ih, gue belum ngerjain sama sekali, gimana 

dong?” 

“Gue udah 7 soal. Tinggal 3 soal lagi nih.” 

“Gue udah semua. Tapi, gak yakin.” 

“Eh, liat dong.” 
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“Iya nih. Liat dong.” 

“Sudah! Gak ada yang berisik! Kumpulan 

sekarang! Saya hitung sampai 5.” Tegas Bu Winda 

membuat kegaduhan menjadi keheningan. Tidak lama, 

kelas kembali gaduh karena Bu Winda memulai 

hitungannya. 

1... 

“Ya udahlah. Kumpulin aja. Dari pada di 

marahin,” ucap Aldi. 

2... 

“Eh, tapi kan kita belum,” protes yang lainnya. 

3... 

“Gapapa deh. Dari pada gak dapet nilai,” ujar 

Fiqoh. 

4... 
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“Ya udah deh,” pasrah yang lainnya. Mereka pun 

segera berbondong saling menyusul temannya untuk 

mengumpulkan tugas. 

5... 

 Semua siswa-siswi sudah kembali ke tempat 

masing-masing. Kelas kembali hening. Bu Winda mulai 

memeriksa satu persatu lembar jawabannya. Tidak ada 

yang benar-benar tuntas. Bu Winda terlihat mengerutkan 

keningnya. Wajahnya memerah. Siap akan meletus. 

“Kalian kenapa? Kenapa gak ada yang  selesai? 

Kalian mengerjakan tidak? Jawab?!” 

Semua kepala tertunduk. Suasananya terasa pekat 

dan mencekam. Tidak ada yang berani untuk menjawab. 

“Ibu kaget. Ibu kira kelas ini lebih baik dari kelas 

lainnya. Kelas yang rajin. Bisa mandiri. Punya tanggung 

jawab. Tapi ternyata ibu salah. Malah kalian sama aja 

atau lebih di bawah kelas MIPA 3. Tugas aja gak di 

kerjakan. Mau jadi apa kalian? Kenapa atuh belum 

ngerjain? Main gim?! Main gim aja terus, gak usah 
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belajar.” Dengan amarah yang belum reda, Bu Winda 

meninggalkan kelas. Kelas yang hening kembali gaduh. 

“Hayo loh Bu Winda marah. Siapa kemarin yang 

ngegerakin buat main game?” Hardik Hani sambil 

melirik ke Ucok yang dengan santainya mulai 

memainkan game kembali. 

“Udah lah. Gapapa. Mending kita main „gim‟ 

aja,” celetuk Cholis dengan nada meledek. Kata yang 

seharusnya game menjadi „gim‟. Kata itulah yang 

kemudian hari selalu menjadi bahan candaan kelasan. 
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Mulai Jenuh 

 

agi-lagi hari ini penuh dengan freeclass. 

Uning yang biasanya semangat untuk 

mengerjakan tugas dari guru, kini tidak ada 

semangat sama sekali. Terbukti dengan ia yang berdiri 

dari bangku dan menghampiri teman-temannya yang 

sedang ngobrol seru. 

 “Eh, kalian lagi nonton film apa?” Tanya Uning 

yang penasaran dan mulai mendekati meja temannya 

yang berada di barisan paling belakang. Tidak ada yang 

menyahut sama sekali. 

Satu laptop dengan monitor berukuran kecil 

sedang di tatap oleh 20 pasang mata. Mungkin kalian 

akan bertanya „Apa yang mau di tonton? Kepala?‟. Tentu 

 L 
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tidak pemirsa. Dengan kecerdasan mereka, disusunlah 

meja dan bangku sedemikian rupa sehingga mereka bisa 

duduk dengan posisi berundak. And than, semuanya bisa 

menonton walaupun sudah diyakinkan akan ada yang 

mengeluhkan nyeri sendi di bagian leher. Uning mulai 

menjulurkan kepala untuk melihat, “Aaaaaaaa,” teriak 

Muna tiba-tbia membuat Uning kembali menegakkan 

badan kembali karena terkejut. Dengan langkah gontai, 

Uning menuju bangkunya kembali. Ia memulai 

memposisikan diri, kemudian membenamkan wajah di 

antara tangan yang bersidekap. 

*** 

 “Ning, tugas minggu kemarin udah belum?” 

Tanya Fiqoh saat Uning baru saja masuk kelas. 

 “Tugas apa?” Tanya Uning dengan menautkan 

alis tanda tak mengerti. 

 “Jih. Belum geura. Ya udah deh, nanya ke Alif 

aja,” ujar Fiqoh sambil berlalu ke meja Alif.  
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 “Emangnya Tugas apa sih?” Tanya Uning 

mengikuti Fiqoh dengan rasa penasaran. 

 “Owh Kimia. Belum aku,” sahut Uning. 

 “Kok tumben, belum. Biasanya juga rajin. 

Kenapa?”Tanya Alif tiba-tiba.   

 “Lagi males,” jawab Uning enteng. 

 “Udah kelas 12 juga. Bukannya belajar yang 

rajin, malah males-malesan,” ujar Alif dengan nada 

sarkas. 

 “Ya udah sih. Kumaha urang weh,” balas Uning 

tak kalah sarkas. Ia mendelik. Dengan kesal, Uning 

meninggalkan mereka dan mendudukkan diri di 

bangkunya. Alif yang melihat itu, hanya geleng-geleng 

kepala. Sepertinya Uning perlu di Ruqyah, pikir Alif. 

 Di mejanya, Uning mulai mengeluarkan buku 

Kimia-nya dan mulai mengerjakan tugasnya. Ia sama 

sekali tidak terpengaruh oleh teman-temannya yang 

sedang mengerubungi meja di sampingnya yang di 
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tempati Fiqoh yang sudah mendapat pencerahan dari 

Alif. 

Kring kring kring 

 Bel masuk berbunyi. Teman-teman yang 

mengerubungi Fiqoh, berangsur meninggalkannya. 

Mereka sudah selesai. Di mejanya, Uning duduk dengan 

tenang sambil terus mengotret soal. Ia baru mengerjakan 

5 dari 10 soal. 

 “Udah, Ning?” Tanya Fitri sambil memutar 

badannya 90 derajat ke arah Uning. Uning menggeleng 

pelan. “Mau liat, gak?” Uning menggeleng kembali. “Itu 

kamu masih banyak juga. Nanti di marahin hayoh. Ini 

liat aja!” Seru Fitri sambil menggeser bukunya ke meja 

Uning. “Hmm,” sahut Uning sambil menggeser kembali 

buku ke meja Fitri. Fitri menatap Uning heran. Ia sudah 

berbaik hati, tapi malah ditolak. Ya sudahlah. Fitri 

kembali memutar badannya menghadap papan tulis. 

 “Assalamu’alaikum,” Salam Bu Titi. 

 “Wa’alaikumussalam,” jawab mereka serentak. 
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 “Selamaaat... “ 

 “Pagiii!” Celetuk Rifa‟i tiba-tiba. Sontak teman 

sekelasnya tertawa. 

 “Silahkan berdoa!” 

 Semua siswa-siswi menundukkan kepala dan 

mulai berdoa dengan khusyu’. Selesai. Semuanya 

memberi salam. 

 “Tugasnya di kumpulkan, ya” ujar Bu Titi. 

Semua anak kelasan beranjak dari duduknya untuk 

mengumpulkan tugas ke depan. Bu Titi memeriksa satu 

persatu nama yang mengumpulkan tugas. “Ada yang 

belum mengumpulkan?” Tanya Bu Titi. “Saya, Bu,” 

jawab Uning seraya mengangkat tangan. “Aduh. Kamu, 

ya. Ayo maju ke depan!” Perintah Bu Titi. Uning pun 

maju ke depan. “Kenapa belum ngerjain? Kamu udah 

kelas 12 loh. Bentar lagi ulangan. Yang mau ujian kan 

kalian, bukan ibu.” Ceramah Bu Titi kepada Uning dan 

juga siswa-siswi di kelas ini. 

*** 
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Kring kring kring 

 “Oke, anak-anak. Pembelajaran hari ini kita 

akhiri sampai di sini. Tugasnya jangan lupa kerjakan di 

rumah, ya! Besok pagi dikumpulkan di meja ibu!” Ucap 

Bu Een yang merupakan grur mata pelajaran Sejarah 

Indonesia. Setelah berdoa, sebagian siswa-siswi beranjak 

pulang ke rumah masing-masing, sebagian yang lainnya 

ada yang mengerjakan tugas kelompok atau individu, 

dan ada juga yang masih ikut kumpul-kumpul dengan 

ekskulnya. Uning memilih pulang langsung ke rumah 

karena ia tidak ingin mengerjakan tugas di sekolah dan 

merasa tidak memiliki kepentingan lagi jika ikut 

kumpul-kumpul dengan anggota rohis lainnya.  

` “Assalamu’alaikum,” ucap Uning sambil 

memutar knop pintu. Ceklek. Seperti biasa, rumahnya 

terlihat tidak berpenghuni. Setelah membuka sepatu, 

Uning melangkahkan kaki ke kamar yang diyakininya 

ibunya ada di sana. Sampai di kamar, benar saja. Ibunya 

sedang tertidur sedang menyapih adik kecilnya. Adiknya 

yang sudah memasuki Sekolah Dasar pastinya sedang 

bermain di jam ini. 
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 “Hmm. Ngerjain tugas dulu apa makan dulu ya?” 

Tanyanya pada diri sendiri. “Makan dulu deh, daripada 

ngerjain gak konsen,”jawabnya sendiri. 

 Uning makan sambil menonton televisi. Setelah 

15 menit, makanan sudah habis, tapi Uning masih setia 

menonton televisi. Jam sudah menunjukkan pukul 5 

sore. Uning tadinya akan beranjak untuk menyimpan 

piring kotornya. Tapi, tiba-tiba televisi menayangkan 

tayangan kesukaannya yang sudah lama tidak ditayang-

kan. Ia kembali duduk manis dan menonton dengan 

khusyu’. Ia melupakan sesuatu. Tugasnya belum 

tersentuh sama sekali. Saat teringat dengan tugasnya, 

tugasnya nanti aja deh di kerjainnya. Malem juga bisa, 

pikirnya. 

 Malam sudah tiba, Uning baru saja selesai sholat 

Isya‟. “Hooaaam, aduh ngantuk banget,” Uning 

melangkahkan kaki menuju kasur. Ia merangkak ke atas 

kasur dan berbaring dengan telungkup. Kemudian, ia 

membalikkan badannya menjadi telentang. Ia teringat 

dengan hadits Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam. 
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Dari Ibnu Tikhfah Al Ghifari, dari Abu Dzarr, ia 

berkata, “Nabi shallallahu „alaihi wa sallam lewat di 

hadapanku dan ketika itu aku sedang tidur tengkurap. 

Beliau menggerak-gerakkanku dengan kaki beliau. 

Beliau pun bersabda, “Wahai Junaidib, tidur seperti itu 

seperti berbaringnya penduduk neraka.” (HR. Ibnu 

Majah no. 3724. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan 

bahwa hadits ini shahih). 

 Setelah berdoa sebelum tidur, Uning mulai 

memejamkan mata. Ia tidak ingat dengan tugasnya. 

Padahal, besok pagi harus dikumpulkan. Ia sudah 

terlanjur lelah. Ia pun terlelap menyelami mimpi. 

*** 

Hari ini freeclass. Tugas sudah di berikan oleh 

guru untuk dikerjakan dan dikumpulkan hari ini yang 

disampaikan oleh Ketua kelas. Uning menjatuhkan 

kepalanya di atas lengannya yang sudah ia luruskan di 

atas meja. Ia mulai memejamkan mata. Lelah. Setiap hari 

selalu seperti itu, tidak ada semangat belajar sama sekali. 
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 Uning masih bisa berangkat sekolah dalam 

keadaan seperti ini adalah karena tekadnya untuk tidak  

pernah absen, apapun alasannya. Walaupun banyak tugas 

yang belum ia kerjakan, ia berharap kehadirannya ke 

sekolah bisa membangkitkan kembali semangatnya. Ia 

merasa teman kelasannya bisa membantunya semangat 

kembali. Dengan candaan mereka, dengan celotehan 

mereka, dengan keabstrakan mereka, yang bisa membuat 

Uning selalu tersenyum dan tertawa di masa-masa 

sulitnya. Uning selalu membanggakan teman kelasannya 

di depan teman-temannya yang lain. Ia selalu 

memandang semua temannya baik. 

Sebuah kenyataan melemparnya ke dasar palung 

terdalam. Teman-temannya tidak sebaik yang ia kira. Hal 

tersebut ia ketahui ketika tidak sengaja mendegar 

percakapan temannya yang sedang membicarakan 

keburukannya. Tentang ia yang berubah menjadi Si 

Pemalas karena jarang mengerjakan tugas. Selain itu, ada 

yang diam-diam menjatuhkannya di saat masa terpuruk-

nya. Sungguh, ia ingin sekali membenci teman-

temannya. Tapi, tidak bisa. Mereka adalah teman 
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seperjuangan Uning dalam menuntut ilmu di sekolah ini. 

Ia sudah terlanjur menyayangi mereka sebagai keluarga. 

Keluarganya di sekolah setelah di rumah. 

*** 

 Semakin hari, kian menyesakkan perasaan Uning. 

Ada amarah yang meronta-ronta ingin di keluarkan. 

Tapi, dengan apiknya, Uning memendam amarah itu. 

Amarah yang terpendam membuat dadanya terasa sesak. 

Seperti ada ribuan orang yang meninju dadanya dalam 

sekali hentakan, tapi terasa berkepanjangan. Menangis? 

Sudah hampir setiap hari Uning menangisi keadaannya. 

Ia pun bingung harus berbuat apa. Jiwanya yang malas 

membuatnya sulit untuk bergerak. Pikirannya kacau 

balau. Pikirannya selalu negatif. Bahkan kepada orang-

orang yang selalu ia percaya. 

 “Temen-temen. Bantuin edit video bahasa Inggris 

dong. Ponsel aku mati nih,” teriak Uning dengan suara 

tinggi. Tidak ada yang menyahut. Mereka sibuk dengan 

urusan masing-masing. Deg. Sesak sekali rasanya. 
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 Uning terdiam, merenung. Berpikir tentang 

sesuatu. Sebuah keputusan. Ya. Uning telah memutus-

kan. Ia akan berjuang sendiri tanpa bantuan siapa pun. 

Sudah cukup ia di diamkan seperti ini. 

 Mengapa mereka tidak mau membantuku saat 

aku sangat membutuhkan mereka? Apakah aku sudah 

berbuat jahat kepada mereka? Apakah aku sudah 

melakukan kesalahan yang tak termaafkan? Sehingga 

mereka tidak sudi untuk membantu aku. Aku sudah tidak 

tahan lagi dengan keadaanku ini. 

 Oh Allah... Aku ingin menghilang dari dunia ini. 

Aku ingin pergi dari tempat ini. Aku ingin pergi dari 

mereka yang tidak menganggap keberadaanku. Aku 

ingin membenci mereka, tapi aku tak mau mengotori hati 

aku dengan kebencian. Oh Allah... Apa yang harus aku 

lakukan? 

 Uning seringkali menangis di sujud terakhirnya. 

Memohon kepada-Nya untuk menguatkan hati dan 

bersabar dalam menghadapi setiap ujian-Nya. Uning 

akan berjuang sendiri. Apakah ia mampu berjuang 
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sendiri di masa terpuruknya? Hanya waktu yang bisa 

menjawabnya. 
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Memulai Kembali? 

ini, air mata Uning terasa sudah habis. Ia 

tidak mampu untuk menangis lagi. 

Bagaimana Uning mengekspresikan amarahnya? Ia pun 

tidak tau. Uning kembali termenung di dalam kelas. 

Tidak ada senyuman di wajah cantiknya. 

 “Ning, kenapa?” Tanya Fitri penasaran. Uning 

menggelengkan kepala sebagai jawaban. Uning 

kemudian melihat sekitar. Ia merasakan tatapan 

keanehan dari teman-temannya. Ia merasa di sudutkan. 

Padahal, tema-temannya tidak mengatakan apa-apa. 

 “...Ning! Ning!” 

 “Eh, iya, kenapa?” Tanyanya linglung. 

 “Kamu kenapa sih?” Uning kembali menggeleng. 

Fitri pun meninggalkan Uning sendirian. Ia kesal karena 

tidak di hiraukan. Stelah kepergian Fitri, Uning 

 K 
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tertunduk. Kemudian, perlahan tapi pasti, keluar suara 

isakan tangis dari mulut Uning. Hiks hiks. Tidak ada 

yang menghiraukannya. Setelah menangis dalam diam, 

ia tertidur di bangkunya. 

*** 

 Hari ini hari senin, di mana jadwal pagi adalah 

upacara bendera. Uning bangun kesiangan, sehingga ia 

ikut berbaris dengan siswa-siswi yang kesiangan juga. 

Mereka dibariskan di depan parkiran guru di dekat ruang 

piket.  

Ini adalah pertama kalinya Uning masuk ke 

dalam barisan ini. Ia sangat sedih. Ia mengira orang yang 

datang telat adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh 

untuk menuntut ilmu di sekolah. Jika mereka orang yang 

bersungguh-sungguh, pasti mereka akan semangat 

menuntut ilmu di sekolah dan tidak ada kata telat di 

kamus mereka. 

Apakah aku tidak bersungguh-sungguh dalam 

menuntut ilmu? Ke sekolah saja telat. Tidak ada 

semangat. Apakah aku bagian dari mereka yang tidak 
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bersungguh-sungguh? Pikirnya. Dengan pikirannya itu, 

ia mulai terisak menahan tangis. Ia menggigit bibirnya 

agar tidak terisak. Ia tidak mau ada yang mendengarnya 

menangis. Ia tidak mau terlihat lemah. Tapi, apalah daya. 

Suara tangis pun tak bisa terbendung dari mulut Uning. 

Kian lama, suara tangisnya semakin nyaring. Hal itu 

menarik perhatian siswa-siswi yang lain. Tak terlepas 

pula dari guru yang mengawasi mereka. 

“Dek, kamu kenapa? Sakit?” Tanya salah satu 

guru yang mengawas. Uning hanya menggeleng sebagai 

jawaban. 

“Kenapa? Kita ke sana, yuk!” Ajak Bu Dewi 

yang merupakan guru BK menunjuk ke arah ruang tamu. 

Uning mengangguk. Kemudian, Uning di tuntun Bu 

Dewi menuju ruang tamu. 

“Kenapa?” Tanya Bu Dewi setelah mereka 

sampai di ruang tamu dan duduk bersebrangan. 

“...” Uning tertunduk dan kembali menangis. Ia 

menangis tersendat-sendat. Seperti ada beban di hatinya 

yang sangat berat. 
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“Ya udah. Nangis dulu aja. Tenangin diri dulu 

aja, ya,” lanjut Bu Dewi. Setelah beberapa menit, 

akhirnya Uning berhenti menangis. Ia kemudian menatap 

Bu Dewi ingin mengatakan sesuatu, tapi ia malah 

kembali menangis. Begitu seterusnya. 

Tiba-tiba, Pak Fikri yang merupakan wali kelas 

Uning menghampirinya dan bertanya dengan pertanyan 

yang sama seperti apa yang di pertanyakan oleh Bu 

Dewi. Uning masih terdiam. Kemudian, Pak Fikri 

mengarahkan Uning untuk pindah tempat ke ruang BK. 

Uning pun mengikuti Pak Fikri yang mendahuluinya. 

Setelah semuanya duduk, semua terdiam. 

“Mau cerita gak?” Tanya Pak Fikri. Uning masih 

diam. Stelah beberapa menit, akhirnya Uning membuka 

suara. “Sebenernya, saya...” Uning pun menceritakan 

semua yang dia rasakan dari awal sampai akhir. Setelah 

bercerita, bebannya terasa hampir habis. 

Uning kembali ke kelas dengan mata sembabnya. 

Teman-temannya ada yang memandang iba dan ada juga 

yang merasa risih. Uning sedang malas memikirkan 
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pendapat mereka tentang dirinya. Sekarang, fokusnya 

hanyalah dirinya sendiri. Tidak ada yang lain. 

Ia merenungi keadaannya yang sekarang sampai-

sampai tidak mendengarkan penjelasan guru yang 

sedang mengajar.  

Waktu istirahat tiba. Uning masih terdiam. 

Hingga ia merasakan tepukan di bahunya, “Heh!” kejut 

orang di belakangnya yang tak lain adalah Riza. Uning 

hanya menatap datar kepada Riza dan mendelikkan 

matanya malas. “Biasa aja dong tuh matanya. Ku urang 

colok geura,” candanya. 

 Riza berlalu dan mengahampiri teman-teman 

laki-lakinya yang sedang berkumpul di baris belakang. Ia 

membisikkan sesuatu kepada mereka. Tidak lama, mulai 

terdengar suara dari mulut Cholis, diikuti oleh suara 

lainnya; suara 2 dam suara 3 dari Rifa‟i dan Fauzan, 

suara gendangan meja oleh Rian, suara petikan gitar oleh 

Owie, sampai suara jeritan histeris dari Alif. Hal itu 

sontak menarik perhatian Uning yang sedang melamun. 

Mereka begitu berisik. Cholis menyanyikan lagu-lagu 
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secara abstrak dengan iringan musik akustik dari yang 

lainnya. Mereka menyambungkan lirik lagu dengan judul 

lagu yang berbeda. 

 “Hahahahaha,” Uning tertawa melihat keabstra-

kan mereka. Matanya berkaca-kaca karena kelucuan 

mereka. Hufftth. Rasanya melegakan. Dalam hati, ia 

sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah 

membuatnya tertawa. Kini, ia tau cara mengekspresikan 

amarahnya selain harus menangis dan marah-marah. Ia 

hanya perlu tertawa. Ia harus menemukan kebahagiaan-

nya yang bisa membuatnya selalu tertawa dan pastinya 

tidak merasa sendiri dan kesepian. Lagi.   

*** 

 Kini, Uning lebih meyakini bahwa “Manusia 

tidak akan di uji di luar batas kemampuannya”. Masa 

sulitnya telah berlalu. Mereka yang di anggap Uning 

baik, akan menjadi baik walaupun dengan kekhilafan 

mereka yang membuat hati teriris dan sesak. 

 Kini, Uning pun lebih meyakini untuk tidak 

berprasangka buruk kepada Sang Pencipta, karena tidak 
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ada yang lebih setia menemani kita di masa sulit selain 

Dia. Dia yang telah membatunya untuk bangkit dan 

mengingat kembali semua yang telah dilupakannya.  

Kini, Uning ingin menjadi hamba yang selalu 

bersyukur, baik itu untuk hal kecil ataupun besar. 

Kini, Uning ingin menjadi hamba yang lebih 

sabar dalam menghadapi segala ujian, karena hanya ia 

yang kuat dan sabar serta di cintai Allah yang akan 

mampu melewati ujian. 

Terima kasih kepada Allah Tuhanku dan Tuhan 

kita semua. 
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